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Tisztelt Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

1) Déri Miksa utca megújítása

A Déri Miksa utca a Fővárosi Önkormányzat által meghirdetett TER_KÖZ 2018 pályázat keretén belül 
újul meg 2022-ben, a fizikai beavatkozásokat közösségfejlesztő programok kísérik. A Déri Miksa utca 
koncepcióterve a lakosok aktív bevonásával került kidolgozásra. A 2020 nyarán megtartott közösségi 
tervezési alkalmak során érkeztek az üzlethelyiségekkel kapcsolatos visszajelzések is. A környékbeliek 
olyan szolgáltató egységeket látnának szívesen, melyek elérhető árúak, preferáltan utcai kiülős 
hellyel rendelkeznek és vendégeik nem hangosak; mint például pékségek vagy cukrászdák. Fontos 
számukra, hogy az üzletek szolgáltatásai elsősorban a helyieket célozzák.

A Déri Miksa utca megújítása értéknövelő hatást fog gyakorolni az üzlethelyiségekre, ezáltal lehetőséget 
jelent azok jobb hasznosítására is, hiszen a kialakításra kerülő sétány és a megújuló utca-szakasz 
kellemesebb városi élményt fog nyújtani a környékbeli lakók és az idelátogatók számára egyaránt.

A Déri Miksa utca megújítása során érvényesíteni lehet az IFUA Horváth & Partners Kft. által is 
javasolt, világszerte alkalmazott integrált ingatlangazdálkodási módszert, amelynek lényege, hogy az 
adott önkormányzat ingatlanjaival való gazdálkodás a hazánkban általánosnak mondható szokásoktól 
eltérően szerves részét alkotja a településfejlesztés és az érintett városnegyedek rehabilitációs 
folyamatának. A kiskereskedelmi egységek újrapozícionálásával és aktív értékesítésével a terület 
társadalmi, gazdasági megújulását generálja. Arról nem is beszélve, hogy egy élő, biztonságos, 
„egészséges” utcának alapfeltétele a működő kereskedelem és szolgáltatások.

(Budapesti példák az integrált ingatlangazdálkodás működésére a XI. kerületi Bartók-negyed, vagy a II. 
kerületi Margit-negyed megújítása, amelyek egyik alapvető eleme volt az üres kiskereskedelmi 
egységek jobb hasznosítása.)

Ezt a komplex megközelítést javasoljuk alkalmazni a Déri Miksa utca üres helyiségeinek a 
hasznosításánál. Rév8 Zrt. kidolgozott erre egy pilot helyiséggazdálkodási koncepciót (3. számú 
melléklet) azzal a céllal, hogy az utca fizikai megújítását követően a helyiségek is újuljanak meg, 



nyissanak ki, az utca legyen tele élettel. A koncepció a jelenlegi jogszabályi keretekkel, de a korábbi 
gyakorlathoz képest láthatóbb, elérhetőbb, gördülékenyebb helyiség bérbeadási/pályáztatási folyamattal 
számol, mely során Rév8 Zrt. a JGK-val működik együtt: a bérlők kiválasztásának előkészítését - 
pályázat összeállítása, hirdetés, bérlőkkel a kapcsolattartása a pályázat benyújtásáig Rév8 Zrt. feladata, 
a bérlők kiválasztására vonatkozó tulajdonosi döntést követően a szerződéskötés már a JGK feladata.

A 14 db üzlethelyiség bérbeadása jelentős pénzügyi hasznot is hoz, hiszen az Önkormányzatot közös 
költség és üzemeltetési díjak is terhelik, évente 3.213.504 Ft értékben. A helyiségek már közös költségen 
való kiadása is kiegyensúlyozná ezt a kiadást.

A hasznosítási koncepció főbb szempontjai:

• az üzletek közös, kampányszerű meghirdetése, a pályáztatás egyszerűsített lebonyolításával, 
• megvalósítás a jelenlegi rendeleti és határozati szabályoknak megváltoztatása és szervezeti 

átalakítás nélkül,
• az alapos tájékoztatás és ügyfélközpontú hozzáállás a bérbeadási folyamat során,
• a bérleti díjak csökkentett szinten való megállapítása a vonzóvá tétel és a bérlői felújítási 

kötelezettség végett,
• a bérbeadási pályázat belépési küszöbének mérséklése, például a pályázati dokumentáció árának 

eltörlésével.

Ezen szempontok gyakorlati megvalósítására az alábbi értékesítéssel, marketinggel kapcsolatos 
lépéseket tettünk meg, illetve tervezünk majd megvalósítani a döntést követően:

1 ) a kiválasztott helyiségeket a JGK kitakarította, majd egy fotós segítségével lefotóztunk,
2) minden helyiséget egyesével felmértünk és új alaprajzokat készítettünk, amelyek egyrészt 

felkerülnek a hirdetésekhez, másrészt segítik a bérlők tájékozódását az üzlethelyiség műszaki 
paramétereivel kapcsolatban,

3) minden helyiségre összeállítottunk egy hasznosítási javaslatot, amelyeket grafikai 
látványtervekkel is illusztráltunk, ötleteket adva ezzel a sok esetben igencsak leromlott állapotú 
helyiségek hasznosítási lehetőségeire,

4) a  oldalon minden üzlethelyiség egy önálló adatlapot kap, ahol feltüntetjük az 
ingatlan főbb paramétereit, képeket, hasznosítási javaslatokat és grafikákat, vázlatos és részletes 
alaprajzot, letölthető pályázati dokumentációt a pályázat beadását segítő tippekkel (Gyakran 
Ismételt Kérdések), illetve egy rövid leírást a Déri Miksa utca megújításáról és az ingatlan 
műszaki adatairól,

csamoknegyed.hu

5) a hirdetések jobb elérésének érdekében minden helyiség portáljára, bejárati ajtajára egy 
figyelemfelkeltő molinót is felrakunk, amin megadjuk a helyiség főbb adatait és elérésének 
lehetőségeit,

6) a helyiségek meghirdetését a hagyományos önkormányzati és JGK-s csatornákon kívül a 
 és az  oldalon is meg fogjuk tenni,csamoknegyed.hu ingatlan.com

7) a  oldalon a Déri Miksa utca felújításával együtt, integráltan jelenítjük meg 
az üzlethelyiségek bérbeadását is, mint a felújítás egyik teljes értékű, szoft eleme, így az 
érdeklődők valójában nem csak egy üzlethelyiség bérbeadásával találkoznak, hanem egy 
komplett városrehabilitációs csomaggal, amelybe szervesen illeszkedik a környék 
kiskereskedelmének a fellendítése is.

csamoknegyed.hu

Mindezen felül további könnyítési javaslatokat tettünk a pályázással kapcsolatos adminisztrációt 
illetően, mint például:

• a pályázati dokumentáció könnyebb elérhetőségének biztosítása online felületen keresztül,
• a minimális bérleti díj pontos meghatározása és a bérbeszámítás elhagyása,
• a pályázati dokumentáció lehetőségekhez mérten történő egyszerűsítése,
• az üzlethelyiségek megtekintési lehetőségének rugalmas kialakítása (időpontok és kontakt 

személy).

2) Helyiségek kiválasztása

Az üzlethelyiségek kiválasztásakor törekedtünk arra, hogy jó hasznosítási potenciállal rendelkező 
helyiségeket válasszunk ki, amelyek a Déri Mika utcában, vagy közvetlen környezetében találhatók, 
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ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy olyan helyiségekkel is foglalkozni kell, amelyek akár 10-20 éve nem 
kerültek kiadásra és erősen leromlott állapotúak, vagy akár pincei helyiségek, hiszen ezen helyiségeknek 
is lehet funkciót találni, miközben az önkormányzat jelentős költségtől szabadul meg.

Az alábbi táblázatban látszik, hogy döntően rossz állapotban lévő, többségében évek óta üresen álló 
helyiségekről beszélünk, számos esetben egyébként kiváló elhelyezkedéssel és helyiség kiosztással.

Albetétszám Cím Műszaki állapot Mióta áll üresen
'34867/A/l Bérkocsis u. 19 3 közepes / elfogadható 5 éve
'34930/A/33 Víg u. 18 2 felújítandó 2 éve
'35006/A/25 József u. 42 3 közepes / elfogadható 1 éve

'35059/A/l Nagy Fuvaros u. 6 2 felújítandó 11 éve

'35218/A/3 József u. 15-17 2 felújítandó 7 éve
'35002/A/20 Fecske u. 34 2 felújítandó 2 éve
'34903/A/66 Német u. 13 2 felújítandó 6 hónapja

'34926/A/3 Víg u. 28 2 felújítandó 3 éve
'34926/A/4 Víg u. 28 2 felújítandó 2 éve
34926/A/1 Víg u. 28 2 felújítandó 1 éve
'34926/A/8 Víg u. 28 2 felújítandó 6 éve

'34942/1/0 Víg u. 30 3 közepes / elfogadható 2 éve

'34953//0 Déri M. u. 11 2 felújítandó 11 éve
’34980/A/l Déri M. u. 15 2 felújítandó 22 éve

Támogatott funkciók:

Az üzletek hasznosításával szeretnénk elérni, hogy

• az utcára nyitott, a helyieknek is szóló üzletek jelenjenek meg az utcában,
• a kisvállalkozások számára is elérhetőek legyenek az üzletek, és
• eleven, az igényeknek megfelelő funkció mix alakuljon ki hosszútávon.

A funkciókra vonatkozó javaslattétel mellett fontos az is, hogy milyen tevékenység nem támogatott. A 
bérbeadási potenciállal rendelkező üzlethelyiségek esetében a raktározás nem javasolt funkció, mert arra 
rosszabb műszaki állapotban lévő, az utca szempontjából nézve kevésbé központi elhelyezkedésű 
helyiségek is rendelkezésre állnak. Mindegyik üzlet esetében fennáll, hogy az italbolt, dohányárusító 
helyjátékterem, szexshop és a nyilvános internet szolgáltatás nem támogatott.

3) Bérleti díjak meghatározása
A kiválasztott 14 db üzlethelyiség bérbeadása az Önkormányzat számára gazdasági, pénzügyi 
szempontból is kiemelkedő cél, hiszen a 14 db helyiség után az Önkormányzat közös költséget, 
üzemeltetési díjat fizet, ami így havonta 267.792 Ft kiadással jár az Önkormányzatnak. Ez éves 
szinten 3.213.504 Ft kiadást jelent, ami azt jelenti, hogy a helyiségek akár csak közös költségen való 
kiadása is évente ekkora összegű megtakarítást jelentene az Önkormányzati költségvetésben.

14 üzletre vonatkozóan: Havi kiadás / bevétel Éves kiadás / bevétel

Jelenlegi közös költség kiadás az 
Önkormányzat számára

Minimális bérleti díjon való kiadás melletti 
bevétel az Önkormányzat számára

267 792 Ft 3 213 504 Ft

974 649 Ft 11 695 782 Ft
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A pályázat kialakításakor az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

I. A helyiségek zöme több éve nem volt kiadva és igencsak rossz állapotú, jelentős felújítást 
igényel, ezért piaci árszínvonalon nagyon nehéz lenne bérbe adni őket, ezért egy alacsonyabb, 
megfizethetőbb bérleti díj meghatározását tartjuk célravezetőnek, viszont elhagynánk a 
bérbeszámítás lehetőségét. Azzal számolunk, hogy érdemi verseny esetén a jobb 
adottságokkal rendelkező helyiségek a meghatározott minimum árnál magasabb áron 
tudnak elkelni. Ezt a megoldás azért is lehet előnyösebb, mintha a magasabb lenne a bérleti 
díj, de lenne bérbeszámítás, mert az alacsonyabb belépési küszöb (alacsonyabb bérleti díj 
alacsonyabb ajánlati biztosítékot és óvadékot jelent), a piacinál kedvezőbb, és kiszámítható 
bérleti díjak miatt remélhetőleg nagyobb lesz az érdeklődés és nagyobb eséllyel sikerül kiadni 
több, évek óta üresen álló helyiségeket. Ebben az esetben az önkormányzat és a bérlők is 
pontosabban meg tudják tervezni a kiadásaikat/bevételeiket és nem kerülne sor a felújítással 
kapcsolatos bérbeszámítási vitákra sem.

II. Felújítási kötelezettség előírásával, az egyszerűbb és átláthatóbb pályázási konstrukcióval, 
illetve a környék és az utca arculatához illeszkedő tevékenységek preferálásával az 
önkormányzat hosszú távon is elköteleződő, stabil bérlőkre tud szert tenni.

Javasolt bérbeadási konstrukció eleme:

1. az alacsony potenciállal rendelkező pincei helyiségek mérsékelt bérleti díjon való 
meghirdetése

2. a bérbeszámítás elhagyása mellett egy alacsonyabb, de egyértelműen meghatározott 
minimum bérleti díj

3. a bérlők számára felújítási kötelezettség előírása
4. a bérlők hosszú távú elköteleződésének erősítése.

A minimum bérleti díjak az alábbi formula szerint kerültek kiszámításra:

1. A forgalmi érték 80%-nak alapul vétele a bérleti díjak meghatározásánál, a 248/2013. (VI. 19.) 
határozat 7. pontja alapján.

2. A 248/2013. (VI. 19.) számú rendelet alapján a JGK által használt funkciószorzó alkalmazása a 
bérleményben végzett tevékenység alapján.

3. Bérbeadási potenciállal rendelkező utcai földszinti és utcai pince helyiségek esetében:
a. a bérleti díj 30%-os csökkentése 248/2013. (VI. 19.) határozat 12. illetve 13, pontja 

alapján a műszaki állapotra való tekintettel.

4. A több, mint 10 éve üres, elsősorban raktározásra alkalmas utcai pincehelyiségek esetében a 
248/2013. (VI. 19.) határozat 7. pontja alapján a '34980/A/l számú albetét esetében a forgalmi 
érték 50%-nak alapul vétele a bérleti díj meghatározásánál.

A bérleti díj az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának 
átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló 45/2019. (II. 21.) számú Képviselő-testületi 
határozat (a továbbiakban: Versenyeztetési Szabályzat) 52. pontja értelmében, a nem lakás céljára 
szolgáló ingatlanok bérbeadására kiírt pályázatban a minimális bérleti díjat a Képviselő-testület nem 
lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti díjáról szóló határozata alapján kell megállapítani. Az 
Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 
35/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) és b) pontjai értelmében a helyiséget 
csak versenyeztetés alapján lehet bérbe adni, ha a beköltöztethető forgalmi értéke eléri vagy meghaladja 
a 25 millió forintot, valamint ha a bérbeadó szervezet előterjesztése alapján a hatáskörrel rendelkező 
bizottság a versenyeztetés alapján történő bérbeadásról dönt.

Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek, telkek, gépkocsi-beállók, 
egyéb dologbérletek bérleti díjáról szóló 248/2013. (VI.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
(továbbiakban: Kt. határozat) 7. pontja értelmében, abban az esetben, ha a helyiség bérbeadására 
versenyeztetés vagy pályázat útján kerül sor, a minimális bérleti díjat a helyiség ÁFA nélküli 
beköltözhető forgalmi értékének 80%-át alapul véve lehet meghatározni. Nyilvános pályáztatás esetén 
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önkormányzati érdekből a minimális bérleti díj alacsonyabb forgalmi értéken is meghatározható, amely 
nem lehet kevesebb 50%-nál. A helyiségek bérleti díj a Kt. határozat alapján lettek meghatározva.

A helyiségek bérbeadása pénzügyi fedezetet nem igényel. A határozati javaslat elfogadása a pályázat 
érvényessége és eredményessége esetén pozitívan befolyásolja a 2023. évi bérleti díj bevételt.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonát 
képezik az alábbi helyiségek, amelyek kiadását az a fentiek megismerését követően az alábbi feltételek 
mellett javasoljuk:

Albetétszám
Üzlethelyiség 

címe
Alapterület 

(m2) Elhelyezkedés
Forgalmi 

érték

Min. havi 
bérleti díj 

(nettó)

Ajánlati 
biztosíték 
összege

'34867/A/l
Bérkocsis u.

19
38 utcai helyiség 26 370 000 Ft 73 836 Ft 281 315 Ft

'34930/A/33 Vígu. 18 136
utcai helyiség 
és utcai pince

41 330 000 Ft 115 724 Ft 440 908 Ft

'35006/A/25 József u. 42 31 utcai helyiség 20 860 000 Ft 58 408 Ft 222 534 Ft

'35059/A/l
Nagy Fuvaros 

u. 6
72 utcai helyiség 28 620 000 Ft 80 136 Ft 305 318 Ft

'35218/A/3
József u. 15-

17
21 utcai helyiség 13 730 000 Ft 38 444 Ft 146 472 Ft

'35002/A/20 Fecske u. 34 36 utcai pince 11 870 000 Ft 33 236 Ft 126 629 Ft

'34903/A/66 Német u. 13 56 utcai helyiség 35 080 000 Ft 98 224 Ft 374 233 Ft

'34926/A/3 Víg u. 28 118 utcai helyiség 40 310 000 Ft 112 868 Ft 430 027 Ft

'34926/A/4 Víg u.28 15 utcai helyiség 8 260 000 Ft 23 128 Ft 88 118 Ft

34926/A/l Víg u. 28 33 utcai helyiség 17 760 000 Ft 49 728 Ft 189 464 Ft

'34926/A/8 Víg u. 28 175
utcai helyiség 
és utcai pince

31 780 000 Ft 88 984 Ft 339 029 Ft

'34942/1/0 Víg u. 30 137 utcai pince 29 790 000 Ft 83 412 Ft 317 800 Ft

'34980/A/l Déri M. u. 15 229 utcai pince 40 670 000 Ft 71 173 Ft 271 167 Ft

'34953//0 Déri M. u. 11 68 utcai pince 16 910 000 Ft 47 348 Ft 180 396 Ft

Amennyiben minden helyiség kiadásra kerül, csak a minimális havi bérleti díjon, az 
Önkormányzat akkor is havonta 974 649 Ft bérleti díj bevételre tehet szert, ami éves szinten közel 
12 millió Ft bérleti díj bevételt jelent.

Javasoljuk az előteijesztés 1. sz. melléklete szerinti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására 
vonatkozó, nyilvános, egyfordulós pályázati felhívás kiírását, az alábbiak szerint:

• A pályázat célja az előteijesztés 1. sz. melléklete szerinti nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
kampányjellegű bérbeadása a Déri Miksa utca megújításának szerves részeként.

A minimális bérleti díj összege: az 1. sz. mellékletben meghatározott kalkulált bérleti díj.

Az elbírálás fő szempontja:
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A pályázaton maximálisan megszerezhető pontszám: 100 pont, amelyből

Szempontok Értékelés

1 ) Ajánlott nettó havi bérleti díj 64 pont

2) Üzlethasznosítási koncepció
milyen tevékenységet fog folytatni?
milyen felújítást tervez a helyiséggel kapcsolatban?
felújítás tervezett időpontja, nyitás várható időpontja 
a tevékenység hogyan kapcsolódik a környezetéhez?
miért pont itt szeretne üzlethelyiséget?
terasz, vagy más utcai díszítő elemek kialakítására 
vonatkozó terv (amennyiben releváns)
hogy képzeli el az üzlet jövőjét 4-5 év múlva?

Ami az alábbiak szerint tevődik össze:
• az üzlethasznosítási koncepcióban megjelölt tevékenység
• az üzlethelyiség külső megjelenése és az utcához való 

vizuális kapcsolódása
• a helyiség hasznosításának hosszútávú (4-5 év) víziója és 

a Csarnok negyedhez való kapcsolódása

Összesen 36 pont

12 pont

12 pont

12 pont

A Kiíró kiköti, hogy

• a vendéglátóhelyek és vendéglátóhelyek teraszai a kerületi szabályozásnak megfelelően 
működtethetők, a Képviselő-testület 28/2017. (VI. 15.) önkormányzati rendelete alapján.

• a bérleti jogviszony időtartama alatt az üzlethelyiség felújítása bérlő kötelessége és feladata.
• a bérleti jogviszony időtartama alatt a bérlő bérbeszámítással nem élhet, a felújítás költsége 

nem számít bele a meghatározott bérleti díjba.
• a fenti helyiségeket a nyertes ajánlattevő részére határozatlan időre 30 napos felmondási idő 

kikötésével adja bérbe. Az ajánlattevő ettől eltérő bérleti jogviszony időtartamot (pl. : határozott 
idő, 5 évre) is létesíthet, amit a pályázatában az ajánlati összesítőn kell jelezni. Határozott idő 
esetén a minimális időtartam 3 év, a maximális időtartam 15 év lehet.

A pályázati felhívást a Versenyeztetési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros 
VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt. ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében, a Józsefváros című helyi lapban, az Önkormányzat és a JGK 
honlapján, az Önkormányzat és a JGK rendelkezésére álló egyéb internetes hirdetési portálokon, a 
csarnoknegved.hu és az irmaiian.com oldalakonjavasoljuk közzétenni.

II. A beterjesztés indoka

Az önkormányzati tulajdonú üres helyiségek nyilvános pályázaton történő bérbeadásához bérbeadói 
döntés szükséges, mely a tisztelt Bizottság hatáskörébe tartozik.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a helyiségre vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázati felhívás kiírása, mivel a 
bérbeadásából befolyó bérleti díj fedezné az Önkormányzat közös költség fizetési terhét, a bérbeadással 
a helyiség állaga nem romlana tovább, a bérlő gondoskodna a helyiség állagának javításáról és szinten 
tartásáról, valamint még plusz bevétele is keletkezne az Önkormányzatnak.

A helyiségek bérbeadása pénzügyi fedezetet nem igényel. A határozati javaslat elfogadása a pályázat 
érvényessége és eredményessége esetén pozitívan befolyásolja a 2023. évi bérleti díj bevételt.
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IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) 
önkormányzati rendelet 7. melléklet 4. pont 4.1.1. alpontja alapján a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási 
és Közterület-hasznosítási Bizottság dönt az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendeletben, az Önkormányzat 
tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletben, az Önkormányzat 
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló önkormányzati 
rendeletben, valamint a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott tulajdonosi hatáskörökben.

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

Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásának feltételeiről 
szóló 35/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Helyiség rendelet) 7. § (1) bekezdés a) 
pontja értelmében a helyiséget csak versenyeztetés alapján lehet bérbe adni, ha a beköltöztethető 
forgalmi értéke eléri vagy meghaladja a 25 millió forintot.

A Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására 
vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló 45/2019. (II. 21.) számú Képviselő-testületi határozat (a 
továbbiakban: Versenyeztetési Szabályzat) tartalmazza, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló 
ingatlanvagyon hasznosítása és tulajdonjogának átruházása esetén a hasznosító és a tulajdonjogot szerző 
személyének kiválasztására kell alkalmazni, ha a versenytárgyalás tartása jogszabály alapján kötelező, 
vagy a tulajdonosi joggyakorló előírta, hogy a vagyonelemet versenyeztetési eljárással kell hasznosítani 
vagy a tulajdonjogot átruházni.

A Versenyeztetési Szabályzat 52. pontja értelmében, a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok 
bérbeadására kiírt pályázatban a minimális bérleti díjat a Képviselő-testület nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok bérleti díjáról szóló határozata alapján kell megállapítani.

Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiség, telkek, gépkocsi-beállók, 
egyéb dologbérletek bérleti díjáról szóló 248/2013. (VI. 19.) számú képviselő-testületi határozat 7. 
pontja értelmében: a helyiség bérleti díjának alapjául a helyiségnek a jelen határozat és a Kt. más 
határozata szerint aktualizált beköltözhető forgalmi értéke szolgál. Abban az esetben, ha a helyiség 
bérbeadására versenyeztetés vagy pályázat útján kerül sor, a minimális bérleti díjat a helyiség ÁFA 
nélküli beköltözhető forgalmi értékének 80%-át alapul véve lehet meghatározni. Nyilvános pályáztatás 
esetén önkormányzati érdekből a minimális bérleti díj alacsonyabb forgalmi értéken is meghatározható, 
mely nem lehet kevesebb 50%-nál. Amennyiben a pályázatban a bérbeadás során végezhető 
tevékenység nem kerül meghatározásra, úgy az alap bérleti díj éves mértéke a helyiség ÁFA nélküli 
beköltözhető forgalmi értékének legalább a 6%-a.

Fenti rendelkezések alapján javasoljuk az alábbi határozat elfogadását.
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Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és 
Közterület-hasznosítási Bizottság .../2022. (IX.21.) számú határozata

a Déri Miksa utca megújításához kapcsolódó üzlethelyiségek együttes bérbeadásáról:

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

1) hozzájárul az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti nem lakás céljára szolgáló helyiségek nyilvános, 
egyfordulós pályázat útján, egy csomagban történő meghirdetéséhez és bérbeadásához.

2) elfogadja az előterjesztés 2. számú melléklet alatti helyiségek bérbeadására vonatkozó pályázati 
dokumentációt.

3) felkéri a Rév8 Zrt.-t, illetve a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás 
lebonyolítására és arra, hogy a pályázat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság elé.

4) amennyiben az egyes üzlethelyiségekre kiírt pályázatra nincs jelentkező, úgy a Rév8 Zrt. az adott 
üzlethelyiségekre vonatkozóan jogosult a pályázat benyújtásának határidejét előzetes jóváhagyás 
nélkül egy alkalommal újabb 30 napra meghosszabbítani.

Felelős: Rév8 Zrt. vezérigazgatója, illetve a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

Határidő: 1.) és 2.) pontok esetében: 2022. szeptember 21,3.) pont esetében 2023. január 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egységek: Rév8 Zrt. JGK Zrt.

Novaczki Eleonora
vagyongazdálkodási igazgató

Készítette: Rév8 Zrt. i
Leírta: Schum Gergely

7 ~ oPÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL ! NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

Jogi Kontroll:

JÓVÁHAGYTA:

Veres Gábor
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és 

Közterület-hasznosítási Bizottság Elnöke
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PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata a Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság (...) számú határozata alapján 
nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet 14 darab nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadására. Az üzlethelyiségek a Csarnok negyedben helyezkednek el, bérbeadásuk 
aktualitását adja a Déri Miksa utca teljes megújítása, hogy a fizikai tér megújulása mellett 
hívogatóbb hely legyen a környék a helybeliek és vállalkozók számára.

A Csarnok negyed fejlődésére tekintettel a Józsefvárosi Önkormányzat abban érdekelt, hogy 
széles ügyfélkörrel rendelkező, gazdasági szempontból biztos helyzetben lévő üzletek 
működjenek, melyek szolgáltatásait a lakók szívesen és gyakran igénybe veszik. A pályázatban 
meghirdetett üzlethelyiségek határozott vagy határozatlan idejű szerződéssel bérelhetők, az 
üzlethelyiségek felújítása a bérlő feladata.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljárást annak bármely szakaszában indokolás nélkül 
visszavonni, és erről köteles hirdetményt kifüggeszteni. A versenyeztetési eljárás visszavonása 
esetén - amennyiben a dokumentációt az ajánlattevő ellenérték fejében kapta meg - a Kiíró 
köteles az ellenértéket visszafizetni, ha az ajánlattevő a dokumentációt visszaadja. A pályázati 
dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kívül semmilyen más esetben nem fizeti vissza.

1. A pályázati kiírás adatai 

A pályázat kiírója: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat

(1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

A pályázat Bonyolítója: Rév8. Zrt. és Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt. (1084 Budapest, Őr u. 8.)

A pályázat jellege: nyilvános, egyfordulós pályázat

A pályázat célja: Bérbeadás
A pályázati dokumentáció letölthető: csarnoknegyed.hu

https://jgk.hu/35-palyazatok
https://jozsefvaros.hU/otthon/hirdetotabla/p 
a lyazatok/heiyisegek/

Az ajánlati biztosíték összege: a pályázatban megjelölt minimum bruttó 
bérleti díj 3 havi összegének megfelelő 
összeg. Az ajánlati biztosíték befizetése 
csak magyar forintban teljesíthető, 
értékpapírral, garanciaszerződéssel, 
zálogtárggyal nem helyettesíthető. Nyertes 
ajánlat esetén az ajánlati biztosíték 
megegyezik az óvadék összegével.

Az ajánlati biztosíték befizetésének módja: átutalás

1 i Aí / :
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csarnoknegyed.hu
https://jgk.hu/35-palyazatok
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Számlaszám: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009- 
22229762 számú számlájára

Az ajánlati biztosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kell beírni: „ajánlati 
biztosíték”

Az ajánlati biztosíték befizetés beérkezésének 
határideje: 2022. november 30. 2400 óráig

A pályázat leadásának határideje: 2022. november 30.14°° óráig

A pályázattal kapcsolatban további információ
kérhető:

A pályázattal érintett ingatlan megtekinthető

A pályázat leadásának helye:

A pályázat bontásának időpontja:

A pályázatok bontásának helye:

A pályázat eredményét megállapító szervezet

A pályázat elbírálásának határideje, és a 
várható eredményhirdetés:

Rév 8 Zrt.

Telefon: +36 xx xxx xxxx

Email: uzletek@rev8.hu

: 2022. szeptember 26. és 2022. november 
28. között előzetes egyeztetés szükséges a 
+36 xx xxx xxxx telefonszámon, vagy az 
uzletek@rev8.hu címen emailben

Rév8 Zrt. 1082 Budapest, Baross utca 63-67. 
303.szoba

2022. november 30.1400 órától

Rév8 Zrt. 1082 Budapest, Baross utca 63- 
67. 303.szoba

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 
T ulaj donosi, V agyongazdálkodási és 
Közterület-hasznosítási Bizottsága

2023. január 15.

2. A pályázattal érintett ingatlanok

Helyrajzi 
szám

Cím Alapterület 
(m2)

Minimum nettó 
bérleti díj (Ft + ÁFA 

/ hónap)

Ajánlati 
biztosíték 

összege (Ft)

'34867/A/l Bérkocsis u. 19 38 73 836 Ft 281 315 Ft

'34930/A/33 Víg u. 18 136 115 724 Ft 440 908 Ft

'35006/A/25 József u. 42 31 58 408 Ft 222 534 Ft
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'35059/A/l Nagy Fuvaros 
u. 6

72 80 136 Ft 305 318 Ft

'35218/A/3 József u. 15-17 21 38 444 Ft 146 472 Ft

’35002/A/20 Fecske u. 34 36 33 236 Ft 126 629 Ft

'34903/A/66 Német u. 13 56 98 224 Ft 374 233 Ft

’34926/A/3 Víg u. 28 118 112 868 Ft 430 027 Ft

’34926/A/4 Víg u. 28 15 23 128 Ft 88 118 Ft

34926/A/1 Víg u. 28 33 49 728 Ft 189 464 Ft

’34926/A/8 Víg u.28 175 88 984 Ft 339 029 Ft

’34942/1/0 Víg u. 30 137 83 412 Ft 317 800 Ft

’34953//0 Déri M. u. 11 68 47 348 Ft 180 396 Ft

’34980/A/l Déri M. u. 15 229 71 173 Ft 271 167 Ft

A Kiíró kiköti, hogy a fenti helyiségre nem adható be olyan ajánlat, amely a Képviselő
testület 248/2013. (VI.19.) számú határozatának 8. a) pontja szerinti a 25 %-os bérleti díj 
kategóriába tartozó (italbolt, dohányárusítás, játékterem, szexshop), kölcsönző, nyilvános 
internet szolgáltatás (internet kávézó, call center, stb), továbbá alkoholt (is) árusító 
kiskereskedelmi üzlet.

Kiíró kiköti, hogy a bérleti szerződés megkötését követően a közművek felülvizsgálata a 
bérlő feladata.

Kiíró kiköti, hogy a vendéglátóhelyek és vendéglátóhelyek teraszai a kerületi 
szabályozásnak megfelelően működtethetők, a Képviselő-testület 28/2017. (VI.15.) 
önkormányzati rendelete alapján.

Kiíró kiköti, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt az üzlethelyiség felújítása bérlő 
kötelessége és feladata.

Kiíró kiköti, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt a bérlő bérbeszámítással nem 
élhet, a felújítás költsége nem számít bele a meghatározott bérleti díjba.

Kiíró kiköti, hogy amennyiben a nyertes pályázó határozott időre köt bérleti szerződést, 
az a bérbeadó ilyen irányú döntése esetén meghosszabbítható.

3. A pályázat célja, tartalma

A bérbeadásra kerülő nem lakás céljára szolgáló helyiség a Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi, bérbeadásukra a nemzeti vagyonról
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szóló 2011. évi CXCVI tv., a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) számú önkormányzati rendelet, 
a Képviselő-testület 45/2019. (11.21.) számú határozata (Versenyeztetési szabályzat), és az 
Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának 
feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet vonatkozik.

Bérleti jogviszony jelleg, időtartama, bérleti díj

A Kiíró a 2. pontban körülírt helyiségeket adja bérbe a nyertes ajánlattevő részére 
határozatlan időre 30 napos felmondási idő kikötésével. Az ajánlattevő ettől eltérő bérleti 
jogviszony időtartamot (pl.: határozott idő, 5 évre) is létesíthet, amit a pályázatában az 
ajánlati összesítőn kell jelezni.

Határozott idő esetén a minimális időtartam 3 év, a maximális időtartam 15 év lehet A 
bérleti szerződés a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározottak szerint, a bérbeadó 
ilyen irányú döntése esetén meghosszabbítható.

A bérleti szerződésben foglalt bérleti díj évente, az adott év január 1-től a KSH által közzétett 
előző évi inflációs index mértékével emelkedik. A bérleti díj emelkedésének első időpontja 
2024. január hónap. A január havi emelés összege február hónapban kerül számlázásra.

A helyiségek minimális bérleti díja a 2. pontban található.

Kiíró óvadék megfizetését köti ki, melynek mértéke a havi minimum bruttó bérleti díj 
háromszorosa. Az ajánlati biztosíték összege az óvadék összegébe beszámításra kerül.

Kiíró kiköti, hogy a bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele közjegyző előtt egyoldalú 
kötelezettségvállaló nyilatkozat aláírása, melynek költségét a Bérlő viseli.

Felújítás:

A helyiség átalakítása, átépítése, felújítása esetére (minden olyan átalakítás, amihez hatósági 
hozzájárulás is szükséges, vagy a helyiség alaprajzának átalakításával jár) is a fent hivatkozott 
jogszabályok az irányadók, melyhez a bérbeadó nevében a tulajdonosi hozzájárulást a 
tulajdonosi joggyakorló adja ki a munkálatok megkezdése előtt. Eszerint a helyiségben folytatni 
kívánt tevékenységgel kapcsolatban a helyiséget magában foglaló társasház és az engedélyező 
hatóságok, szakhatóságok, és közüzemi szolgáltatók nyilatkozatait a bérlőnek kell beszereznie.

A Kiíró kiköti, hogy jogosult a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani, amennyiben olyan 
tevékenység végzése érdekében történő bérbevételi ajánlat érkezik, amelyet az Önkormányzat 
nem preferál.

4. A pályázaton történő részvétel feltételei

Az ajánlattevő részt vehet a pályázaton amennyiben:

a) az ajánlati biztosíték összegét megfizeti és az határidőn belül beérkezik,

b) az ajánlatok leadásának határidejéig az ajánlatát benyújtja.

5. Az ajánlat tartalmi követelményei

A versenyeztetési eljárás nyelve a magyar.

Az ajánlattevőnek:

a.) az ajánlatban közölnie kell a nevét/cégnevét, székhelyét, adószámát, adóazonosító számát, 
cég esetében cégszámát, képviselőjének nevét és elérhetőségét, bankszámla számát, az 
email címét.
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b.) az ajánlathoz kell csatolni a pályázott nem lakás célú helyiségnek megfelelő ajánlati 
biztosíték befizetését visszavonhatatlanul igazoló átutalás teljesítését igazoló bankszámla 
kivonatot.

c.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja a Pályázati dokumentációban, illetve 
mellékleteiben leírt szerződéskötési és egyéb feltételeket, továbbá a pályázat céljának 
megvalósítását. Az ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie a bérbevétel időtartamát.

d.) az ajánlattevőnek csatolnia kell egy maximum 1000 karakterben megfogalmazott 
üzlethasznosítási koncepciót (4. számú melléklet)

e.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy rá vonatkozóan a 2015. évi CXLIII. törvény 
62. § (1) bekezdésében és 63. § (1) bekezdésben foglalt kizáró körülmények nem állnak 
fenn.

f.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy adó és adók módjára behajtható köztartozása 
nincs. E nyilatkozat mellé kell csatolnia a NAV igazolását arról, hogy nem áll fenn 
köztartozása.

g.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy Kiíróval szemben adó és bérleti díj tartozása 
nincs, továbbá a Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége 
nincs,

h.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy ellene végrehajtási eljárás nincsen folyamatban.

Ha az ajánlattevő egyéni vállalkozó, fentieken túl

i.) az ajánlatához csatolni kell a vállalkozói nyilvántartásról szóló igazolás 30 napnál nem 
régebbi hiteles másolatát

Ha az ajánlattevő nem egyéni vállalkozó, fentieken túl

j.) az ajánlatához csatolni kell a társaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a 
társaság képviseletére jogosultak aláírási címpéldányának eredeti példányát vagy hiteles 
másolatát.

k.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, 
felszámolási és végrehajtási eljárás nincs folyamatban.

1.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról és igazolnia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet, melyet az 
eredeti, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonattal vagy végzéssel a szervezet bejegyzéséről 
tud megtenni. Amennyiben ezen okirat alapján nem igazolhatók a törvény 3. § (1) bekezdés 
1. pontjában meghatározott feltételek, további okiratok becsatolása szükséges (pl: több mint 
25%-os tulajdonnal bíró jogi személy 30 napnál nem régebbi 30 napnál nem régebbi hiteles 
cégkivonata, külföldön bejegyzett cég esetén annak hiteles fordítása is).

Amennyiben az ajánlattevő nem egyéni vállalkozó, a versenyeztetési eljárás során 
benyújtott ajánlatát, továbbá az ajánlat mellékleteként benyújtott valamennyi 
nyilatkozatát cégszerű aláírással kell ellátnia. Cégszerű aláírás során a cég képviseletére 
jogosult személy/személyek a társaság kézzel vagy géppel írt, előnyomott, vagy nyomtatott 
cégneve alá nevét/nevüket önállóan/együttesen írja/írják alá hiteles cégaláírási 
nyilatkozatuknak megfelelően.

A Bonyolító az ajánlattevőt - az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel - elektronikus 
formában 5 munkanapos határidő kitűzésével felszólítja az ajánlattal kapcsolatos formai
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vagy tartalmi hiányosságok pótlására, amennyiben a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat 
nem megfelelően, ill. nem teljeskörüen csatolta. Amennyiben az ajánlattevő a felhívás 
kézhezvételét követően az abban megjelölt határidőre a hiányt nem, vagy nem teljeskörüen 
pótolja, úgy ajánlata a hiánypótlási határidő elteltének napját követő naptól érvénytelennek 
minősül, és a pályázat további részében nem vehet részt.

A Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról és a hiánypótlási 
határidőről egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni az összes ajánlattevőt.

A hiánypótlás nem terjedhet ki az ajánlat módosítására. Hiánypótlást benyújtani kizárólag 
személyesen, papír alapon lehetséges.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az ajánlattevő ajánlata érvénytelennek 
minősül, amennyiben

a.) az ajánlati biztosíték összege a pályázati dokumentáció 1. pontjában meghatározott 
határidőn belül nem kerül jóváírásra a Kiíró bankszámláján.

b.) nem jelöl meg bérleti díjat.

6. Az ajánlat formai követelményei

A pályázó pályázatát zárt, jelzés nélküli borítékban, 1 példányban köteles az ajánlatok 
benyújtására nyitva álló határidőben és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, a pályázati 
felhívásban meghatározott módon benyújtani.

Az ajánlat minden oldalát (az üres oldalakat is) folyamatos számozással kell ellátni és 
össze kell fűzni. Az oldalak sorrendjét a 13. sz. melléklet tartalmazza.

Az iratot lezárt, sértetlen borítékban, személyesen lehet benyújtani. A borítékra kizárólag a 
pályázat tárgyát kell ráírni (nevet/cégnevet, elérhetőséget nem), az alábbiak szerint:

„Budapest VIII. kerület, szám alatti hrsz-ú helyiség bérbevétele”

A Bonyolító lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át.

A Bonyolító minden ajánlattételi határidőn túl benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánít, 
kivéve, ha a Bonyolító hibájából nem tudta az ajánlattevő leadni a pályázatát.

Amennyiben az ajánlattevő a versenyeztetési eljárás bármelyik szakaszában meghatalmazott 
útján jár el, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányát is 
mellékelni kell az ajánlathoz.

Amennyiben az ajánlattevő egyéni vállalkozó, a versenyeztetési eljárás során nevében 
nyilatkozatot maga vagy meghatalmazottja útján tehet. Amennyiben az ajánlattevő jogi személy 
vagy egyéb szervezet, a versenyeztetési eljárás során nevében nyilatkozatot a képviseleti joggal 
rendelkező személy vagy e jogi személy/szervezet meghatalmazottja tehet.

7. Az ajánlat módosítása

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati 
ajánlatát, az ajánlattételi határidő lejártát követően azonban a benyújtott ajánlatok nem 
módosíthatók.

Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjával kezdődik.

8. Ajánlati kötöttség
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Az ajánlattevő 60 napig terjedő ajánlati kötöttséget köteles vállalni, amely az ajánlattételi 
határidő lejártának napjával kezdődik. Az ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a 
Kiíró az ajánlatok bírálatára vonatkozó határidőt elhalasztotta, úgy vállalja az ajánlati kötöttség 
ugyanannyi nappal történő meghosszabbítását.
Az ajánlati kötöttség tartalmának meghatározására a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései irányadóak, különös tekintettel a 6:64. §-ra.

Az ajánlat olyan megállapodást, kezdeményező nyilatkozatot jelent, amely legalább a törvény 
alapján lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tartalmazza, s egyértelműen kitűnik belőle, 
hogy az abban foglaltak ügyletkötési akaratot tükröznek, tehát a nyilatkozó - elfogadás esetén 
- azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az ajánlati kötöttség azzal jár, hogy ha a másik fél az adott időhatáron belül az ajánlatot 
elfogadja, a szerződés a törvény rendelkezése folytán létrejön. Az ajánlat megtételével tehát 
függő helyzet alakul ki, mely az ajánlati kötöttség leteltével ér véget.

Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, a 
befizetett ajánlati biztosítékot elveszti.

A Kiíró az ajánlati biztosítékot a felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének 
megállapítása esetén, illetve - az ajánlatok elbírását követően - a nem nyertes 
ajánlattevők részére köteles a közléstől számított 15 munkanapon belül visszafizetni. A 
Kiíró az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszafizetési határidőt 
elmulasztja.

9. A pályázatok bontása

A pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a Bonyolító végzi a pályázati 
felhívásban megjelölt időpontban. Az ajánlatok felbontásán, a Bonyolítón kívül megbízott 
jogi képviselőjének is jelen kell lennie, továbbá jelen lehetnek az ajánlattevők, valamint 
az általuk írásban meghatalmazott személyek. A képviseleti jogosultságot megfelelően 
igazolni kell (személyi igazolvány, meghatalmazás).

Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásán 
jelen lévők jelenlétük igazolásárajelenléti ívet imák alá.

Az ajánlatok felbontásakor a Bonyolító ismerteti az ajánlattevők nevét, lakóhelyét (székhelyét), 
az általuk felkínált bérleti díj ajánlatot, az ingatlanban végezni kívánt tevékenységet, az egyéb 
vállalásokat.

Az ajánlattevő a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg.

A Bonyolító az ajánlatok felbontásáról, az ajánlatok ismertetett tartalmáról jegyzőkönyvet 
készít, amelyet az ajánlattevőknek erre vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld. A 
jegyzőkönyvet a Bonyolító képviselője és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a bontáson megjelent 
ajánlattevők közül felkért személyek aláírásukkal hitelesítik.

10. Az ajánlat érvénytelenségeinek esetei

A Bonyolító érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha

a.) a felhívásban megjelölttől eltérő módon (elektronikus úton) kézbesítették,

b.) az ajánlattevő az ajánlattételi határidőn túl nyújtotta be ajánlatát,

c.) azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki az Önkormányzattal szembeni korábbi fizetési 
kötelezettségét (helyi adó, bérleti díj stb.) nem teljesítette,



d.) a pályázatot nem a Kiíró által jóváhagyott tartalmú nyomtatványnak megfelelő formában 
és adatokkal nyújtotta be,

e.) az ajánlattevőnek a pályázati dokumentációban szereplő iratokat, igazolásokat, 
mellékleteket a hiánypótlási határidő lejártáig nem, vagy nem az előírásnak megfelelően 
csatolta,

f.) az ajánlat nem felel meg a pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek, vagy 
az ajánlattevő nem tett a pályázati dokumentációban foglaltaknak megfelelő ajánlatot,

g.) az ajánlattevő valótlan adatot közölt,

h.) amennyiben az ajánlatban foglalt tevékenységi kör végzését magasabb szintű jogszabály 
kizárja,

i.) biztosítékadási kötelezettség esetén a biztosítékot a pályázó nem bocsátotta, vagy nem az 
előírtaknak megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére,

j.) a pályázó az ajánlatát nem egyértelműen határozta meg, vagy ajánlatához, vagy feltételhez 
kötötte, továbbá, ha a megajánlott vételár, bérleti díj mértéke a minimum árat nem éri el,

k.) a pályázó nem tett részletes és kötelező erejű jognyilatkozatot az ajánlatával kapcsolatban, 
és nem vállalt ajánlati kötöttséget,

1 .) a pályázat az előző esetekben felsoroltakon túlmenően nem felel meg a pályázati kiírásban, 
a jogszabályokban, valamint a jelen eljárási rendben foglaltaknak,

m.) olyan pályázó nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázati eljáráson.

Az eljárás további szakaszában nem vehet részt az, aki érvénytelen pályázati ajánlatot tett.

11 . A pályázati ajánlatok elbírálása, az elbírálás szempontjai

A Bonyolító a pályázati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult 
megvizsgálni az ajánlattevők alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt 
dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.

A benyújtott ajánlatok alapján a Bonyolító értékeli a pályázatokat, meghatározza a benyújtott 
pályázatok sorrendjét, és javaslatot tesz a Kiírónak a pályázat eredményének megállapítására.

A pályázatok eredményét a Kiíró állapítja meg. A pályázati ajánlatok eredményét Kiíró a 
bontástól számított 60 napon belül állapítja meg. Az eredmény megállapításának határideje egy 
alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Az új határidőről, illetve annak 
függvényében az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbításáról a Bonyolító köteles 
hirdetményi úton tájékoztatni az érintetteket.

A Kiíró a pályázati dokumentációban meghatározott értékelési szempontok alapján állapítja 
meg a pályázat eredményét és rangsorolja a pályázati ajánlatokat. A pályázat nyertese az, aki a 
pályázati dokumentációban rögzített feltételek teljesítése mellett a meghatározott értékelési 
szempontok alapján legjobb ajánlatott tette.

A Kiíró a Ptk. 6:74 § (2) bekezdése alapján kiköti, hogy a pályázati felhívásban foglaltaknak 
megfelelő, legkedvezőbb ajánlattevővel szemben is fenntartja a jogát arra, hogy ne kössön 
bérleti szerződést.

Az elbírálás fő szempontja;

A pályázaton maximálisan megszerezhető pontszám: 100 pont, amelyből
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Szempontok Értékelés

1) Ajánlott nettó havi bérleti díj 64 pont

2) Üzlethasznosítási koncepció 
milyen tevékenységet fog folytatni? 
milyen felújítást tervez a helyiséggel 
kapcsolatban?
felújítás tervezett időpontja, nyitás várható 
időpontja

- a tevékenység hogyan kapcsolódik a 
környezetéhez?
miért pont itt szeretne üzlethelyiséget? 
terasz, vagy más utcai díszítő elemek 
kialakítására vonatkozó terv (amennyiben 
releváns)
hogy képzeli el az üzlet jövőjét 4-5 év múlva?

36 pont

Az értékelés módszere: az 1-es és a 2-es szempont önállóan kerül értékelésre, majd az egyes 
részpontszámok összeadásra kerülnek, az így megkapott összpontszámok alapján derül ki az 
Ajánlattevők közötti végső sorrend. A legmagasabb összpontszámot elérő Ajánlattevő lesz az 
első helyezett, majd csökkenő sorrendben a második, harmadik, stb. helyezett.

Az egyes részszempontok kialakítása:

1 .) bérleti díj (nettó Ft/hó) - 64 pont

Kiíró előírja Pályázó számára, hogy ajánlatában az ajánlott bérleti díjat nettó Ft/hó 
mértékegységben, és az ÁFA feltüntetésével kell megadni.

Kiíró az ajánlott bérleti díjakat nettó összegük alapján hasonlítja össze egymással. A 
legmagasabb bérleti díj a legkedvezőbb Kiíró számára, ez kapja a 64 pontot.

A legmagasabb ajánlatot adó Pályázó nettó forint ajánlata ezt követően 100%-nak fog 
számítani, ehhez képest a második legmagasabb ajánlatot adó nettó forint ajánlata elosztásra 
kerül a legjobb ajánlattal és az így kapott százalékos érték kerül megszorzásra 64 ponttal, ennyi 
lesz az ajánlatadó pontszáma. Példa a számításra: legjobb ajánlat nettó 120.000 Ft, második 
legjobb ajánlat nettó 100.000 Ft. Vagyis a második helyezett pontszáma 100.000/120.000 ~ 
83,3%, 83,3%*7O53,3 pont.

2 .) üzlethasznosítási koncepció 36 pont

A pályázat érvényességének feltétele egy maximum 1000 karakterben megfogalmazott 
üzlethasznosítási koncepció, amely 36 ponttal járul hozzá az Összpontszámhoz. A 36 pont az 
alábbi módon szerezhető meg:

1) 12 pont szerezhető meg az üzlethasznosítási koncepcióban megjelelölt tevékenység 
alapján az alábbi módon:

a ) javasolt tevékenység folytatása: 12 pont,
b ) egyéb tevékenység folytatása: 6 pont,
c ) nem támogatott tevékenység folytatása: érvénytelen pályázat

A javasolt tevékenységeket az alábbi táblázat tartalmazza:



• fagyizó
• kávézó
• reggelizőhely
• étterem
• cukrászda
• csomagolásmentes bolt
• (alkotó)mühely
• stúdió
• közösségi tér
• közösségi iroda
• galéria
• bemutatóterem
• kézműves bolt
• kistermelői bolt
• hagyományos kisiparos tevékenység (szabóság, varroda, cipészet, bőrmüves, 

stb.)
• játszóhely, napközi; családi programokat kínáló hely
• használt tárgyak boltja
• antikvárium

Nem támogatott tevékenységek listája:

• italbolt
• dohányárusitás
• játékterem
• szexshop
• internet kávézó
• call center
• alkoholt (is) árusító kiskereskedelmi üzlet

Egyéb tevékenységnek számít a két fentebbi listán nem szereplő tevékenység.

A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges TEAOR körrel rendelkezni 
kell!

2) 12 pont szerezhető meg az üzlethelyiség külső megjelenése és az utcához való vizuális 
kapcsolódása alapján az alábbi módon

a) az üzlethelyiség külseje fel van újítva, nyit az utca felé (pl. portál felújítás, terasz 
kihelyezés, növények kihelyezése, külső díszítő elemek alkalmazása stb.): 12 
pont,

b) az üzlethelyiség külső megjelenésére csak átlagos figyelmet fordítana az 
ajánlattevő, 1-2 változtatást tervez: 6 pont,

c) az üzlethelyiség megjelenésére, az utcához való kapcsolódására nincs 
koncepciója: 0 pont

3) 12 pont szerezhető meg a helyiség hasznosításának hosszútávú (4-5 év) víziójával és a 
Csarnok negyedhez való kapcsolódásával az alábbi módon:

a) erős személyes kapcsolódás a kerülethez és a környékhez (például helyi lakos, 
vállalkozó, a kerületben valamilyen tevékenységet folytat); az üzletben tervezett 
tevékenység szervesen kapcsolódik az üzlethelyiség környezetéhez; a helyi 
emberekhez, az üzlethelyiséggel kapcsolatos határozott, hosszútávú hasznosítási 
célok: 12 pont

b) rendelkezik bizonyos mértékű kapcsolódással a kerülethez, környékhez, de 
tevékenysége nem kötődik szorosan a helyi emberekhez, vagy a környékhez, 
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nem rendelkezik kifejezetten az üzlethez kapcsoló határozott vízióval és 
célokkal: 6 pont

c) a kerülettel, környékkel nincs kapcsolata, sem hosszútávú tervet nem 
fogalmazott meg az üzlettel kapcsolatban, elsősorban pénzügyi megfontolásból 
választotta az adott üzlethelyiséget: 0 pont

A pályázati ajánlatok elbírálása során a Kiíró írásban felvilágosítást kérhet a pályázati 
ajánlattevőtől az ajánlatban foglaltak pontosítása érdekében. A Kiíró a felvilágosítás kéréséről 
és annak tartalmáról haladéktalanul írásban értesíti a többi pályázati ajánlattevőt is.
12. Összeférhetetlenség

A versenyeztetési eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a versenyeztetési 
eljárás bonyolításában vagy az ajánlatok elbírálásában olyan személy vesz részt, aki maga is 
ajánlattevő, vagy

a.) annak közeli hozzátartozója (Ptk.: 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja),

b.) annak munkaviszony alapján felettese vagy alkalmazottja,

c.) akitől bármely oknál fogva nem várható el az ügy elfogulatlan megítélése.

13. A pályázati eljárás érvénytelenségének és eredménytelenségének esetei

A Kiíró érvénytelenné nyilvánítja a versenyeztetési eljárás, ha

a.) az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették,

b.) valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő 
cselekményt követ el.

A Kiíró eredménytelennek nyilvánítja az eljárást, ha

a.) nem érkezett ajánlat,

b.) az ajánlattevők kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be,

c.) az ajánlatok bírálata során a Bonyolító az összes ajánlatot érvénytelenné irányította,

d.) a Kiíró eredménytelennek nyilvánítja

Eredménytelen eljárás esetén a Kiíró dönt a további vagyonügyiét! eljárásról.

14. Eredményhirdetés, szerződéskötés

A pályázat eredményéről a Kiíró legkésőbb 2023. január 15-én dönt, amelyről Bonyolító 5 
napon belül valamennyi ajánlattevőt értesíti.

A Bérbeadó a pályázat nyertesével a döntés átvételét követően az Önkormányzat tulajdonában 
álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) 
önkormányzati rendelet 18. §-ában foglalt határidőn belül bérleti szerződést köt. A nyertes 
ajánlattevő visszalépése esetén a bérbeadó jogosult a pályázati eljárás soron következő 
helyezettjével bérleti szerződést kötni, amennyiben a pályázat eredményének megállapításakor 
a második legjobb ajánlat meghatározásra került.

A nyertes ajánlattevő esetében a befizetett ajánlati biztosíték a fizetendő óvadék összegébe 
beszámításra kerül, azonban, ha a szerződés megkötése az ajánlattevőnek felróható, vagy 
érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. Az elvesztett 
ajánlati biztosíték a Kiírót illeti meg.

15. Egyéb rendelkezések

i 11

9^



Az ingatlanok megtekinthetők a Rév8 munkatársával +36 xxxxxx számon vagy emailben előre 
egyeztetett időpontokban.

Az ajánlattevő az ajánlatok felbontásig köteles titokban tartani az ajánlatának tartalmát, és a 
Kiíró által a részletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezésére bocsátott minden 
tényt, információt, adatot köteles bizalmasan kezelni, arról tájékoztatást harmadik személynek 
nem adhat. Ez a tilalom nem terjed ki a finanszírozó bankkal való kapcsolattartásra. Ha az 
ajánlattevő vagy az érdekkörében álló más személy a pályázat titkosságát megsértette, a 
Bonyolító az ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.

A Bonyolító az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig titkosan kezeli, tartalmukról 
felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázaton résztvevőknek nem adhat.

A Kiíró az ajánlatokat kizárólag elbírálásra használhatja fel, más célú felhasználás esetén az 
ajánlattevővel külön meg kell arról állapodnia.

A Kiíró a pályázati eljárás során készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig 
megőrizni, továbbá ilyen jellegű ellenőrzés esetén az ellenőrzést végző szerv, személyek 
rendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2019. (11.21.) határozata, valamint a 
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2022.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
nevében eljáró

Rév8 Zrt.
Sárkány Csilla 
vezérigazgató
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Mellékletek:

1. számú melléklet: Jelentkezési lap egyéni vállalkozók
számára

2. számú melléklet: Jelentkezési lap jogi személyek és egyéb
szervezetek számára

3.
4.
5.

számú melléklet: Ajánlati összesítő
számú melléklet: Üzlethasznosítási koncepció
számú melléklet: Nyilatkozat végelszámolásról,
csődeljárásról, felszámolásról, végrehajtási eljárásról

6. számú melléklet: Nyilatkozat a pályázati feltételek
elfogadásáról, szerződéskötésről, szerződéskötési képességről, 
ajánlati kötöttségről

7. számú melléklet: Nyilatkozat Kiíróval szemben fennálló
tartozásról, továbbá adó és adók módjára behajtható 
köztartozásról

8.
9.
10.
11.
12.

számú melléklet: Nyilatkozat pénzügyi alkalmasságról
számú melléklet: Nyilatkozat a bankszámlaszámról
számú melléklet: Nyilatkozat a szervezet átláthatóságáról
számú melléklet: Bérleti szerződés tervezet
számú melléklet: Bérleti szerződést érintő módosítási
javaslatok és nyilatkozat

13. számú melléklet: Összefoglaló a benyújtandó ajánlat formai
és tartalmi követelményeiről
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1. számú melléklet

a szám alatti, [...] helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása

Jelentkezési lap 

egyéni vállalkozók számára

Az ajánlattevő neve:

Székhelye:

Telefonszáma:

E-mail címe:

Honlap címe:

Számlavezető bankjának neve:

Bankszámlaszáma:

Meghatalmazott neve1:

Telefonszáma:

E-mail címe:

Budapest,........................................

ajánlattevő aláírása

1 Meghatalmazott esetén
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2. számú melléklet

a [...]. szám alatti, helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása

Jelentkezési lap 

jogi személyek és egyéb szervezetek számára

Jogi személy/szervezet neve, 
cégformája:

Székhelye:

Postacíme:

Telefonszáma:

E-mail címe:

Statisztikai számjel:

Cégnyilvántartási/nyilvántartási 
száma:

Adószáma:

Számlavezető bankjának neve:

Bankszámlaszáma:

Képviselőjének neve, beosztása:

Meghatalmazott neve2:

Telefonszáma:

E-mail címe:

Budapest,....................................

cégszerű aláírás

2 Meghatalmazott esetén



3. számú melléklet

a szám alatti, (...] helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 

AJÁNLATI ÖSSZESÍTŐ

Alulírott......................................................................................................................... (név/jogi
személy/ szervezet neve) a Budapest VIII...................................................... szám alatti, 
........... /.../... helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására kiírt pályázatra 
ajánlatomat az alábbiakban foglalom össze:

Nettó havi bérleti díj ajánlat: ...................................................................... Ft

Bérbevétel időtartama*: határozatlan / határozott idő:............. év

A *-gal megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó.

A bérbevétel célja/ helyiségben végzendő tevékenység:

Alkoholost italt *kívánok forgalmazni / nem kívánok forgalmazni.

Budapest,.......................................

ajánlattevő aláírása/cégszerü aláírása 
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4. számú melléklet

a szám alatti, (...) helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása

ÜZLETHASZNOSÍTÁSI KONCEPCIÓ

Alulírott..........................................................................................................................(név/jogi
személy/ szervezet neve) a Budapest VIII...................................................... szám alatti, 
........... . helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására kiírt pályázatra 
az alábbi üzlethasznosítási koncepcióval pályázom:

Milyen tevékenységet fog folytatni?

Milyen felújítást tervez a helyiséggel kapcsolatban?

Nyitás várható időpontja a szerződéskötéstől számított hány hónapon belül?

- A tevékenység hogyan kapcsolódik a környezetéhez?

Miért pont itt szeretne üzlethelyiséget?

Terasz, vagy más utcai díszítő elemek kialakítására vonatkozó terv (amennyiben 
releváns)

Hogy képzeli el az üzlet jövőjét 4-5 év múlva? (max. 1000 karakter)
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Rövid szöveges összefoglaló (max. 500 karakter):

Budapest,.......................................

ajánlattevő aláírása/cégszerü aláírása
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5. számú melléklet

a szám alatti, [...] helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT

Végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról, végrehajtási eljárásról

Alulírott.................................................................................. (név) kijelentem, hogy az egyéni
vállalkozásom ellen végrehajtás eljárás folyamatban *van/nincs

Budapest,.........................................

ajánlattevő aláírása

Alulírott...................................................................................................................................................
(jogi személy/szervezet neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság/szervezet

• végelszámolás alatt
• ellen csődeljárás folyamatban
• ellen felszámolási eljárás folyamatban
• végrehajtási eljárás folyamatban

*áll/nem áll
*van/nincs
*van/nincs.
*van/nincs.

Budapest,..........................................

cégszerű aláírás

A *-gal megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó.
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6. számú melléklet

a szám alatti, [...] helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása

NYILATKOZAT 

a pályázati feltételek elfogadásáról, 

szerződéskötésről, 

szerződéskötési képességről, 

ajánlati kötöttségről

Alulírott.................................................................................................................................................................
.......(név/jogi személy/szervezet neve) kijelentem, hogy a pályázat tárgyát részletesen megismertem, az 
ajánlattétel feltételeit, a pályázati kiírást magamra nézve kötelezően elfogadom.

Nyilatkozom, hogy a helyiséget megtekintettem, az állapotát megismertem és azt elfogadom.

A Pályázathoz mellékelt bérleti szerződés szövegét megismertem és elfogadom.

Kijelentem, hogy Magyarországon bérleti jogviszony létesítésére jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a pályázati dokumentációban szereplő 60 napos ajánlati kötöttséget vállalom. 
Amennyiben a Kiíró az ajánlatok bírálatát elhalasztotta, úgy vállalom az ajánlati kötöttség ugyanannyi 
nappal történő meghosszabbítását.

Hivatkozással az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának 
átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló 45/2019. (02.21.) számú Képviselő-testületi 
határozat (a továbbiakban: Versenyeztetési Szabályzat) 46. pont c) alpontjának értelmében, tudomásul 
veszem, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttségtől való elállás esetén nem jár vissza.

Budapest,...............................................

ajánlattevő aláírása / cégszerű aláírás
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7. számú melléklet

a szám alatti, [...] helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
N YILATKOZAT

Kiíróval szemben fennálló tartozásról, továbbá adó és adók módjára behajtandó 
köztartozásról

Alulírott...................................................(mint a................................................................

......................... (jogi személy/szervezet neve) vezető tisztségviselője) kijelentem és csatolt 
dokumentumokkal igazolom, hogy az ajánlattevőnek,

Kiíróval szemben bérleti/használati-, kapcsolódó közüzemi- és különszolgáltatási díj 
tartozása (Bérbeadóval szemben fennálló tartozás igazolás, beszerezhető: JGKZrt. 1084 
Budapest, Ör u. 8.1. 35. szoba) * van/ nincs;

Kiíróval szemben adótartozása (Helyi adó igazolás, beszerezhető: Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatala 1082 Budapest, Baross u. 63-67. II. em.) * van/ nincs;

továbbá, hogy adó és adók módjára behajtandó köztartozásom nem áll fenn, melyet a 
30 napnál nem régebbi NAV által kiállított nullás igazolással igazolok.

továbbá kijelentem, hogy:
Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége *van/ nincs;
Kiíróval szemben egyéb jogcímen fennálló tartozása * van/ nincs,

Budapest,...............................

ajánlattevő aláírása/cégszerű aláírás

A *-gal jelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó.
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S.számú melléklet

a szám alatti, [...] helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT

Pénzügyi alkalmasságról

Alulírott (mint a

........................ (jogi személy/szervezet neve) vezető tisztségviselője,) kijelentem, hogy a 
pályázat tárgyát képező ingatlan bérleti díjának megfizetésére képes vagyok/az általam 
képviselt jogi személy/szervezet képes, a bérleti-, közüzemi és különszolgáltatási díj 
megfizetéséhez szükséges anyagi eszközök a rendelkezésre állnak.

A számlavezető banknál az elmúlt 1 évben sorban állás nem volt, amelyeket az alábbi 
okiratokkal igazolok:

Budapest,..............................

ajánlattevő cégszerű aláírása

Q\



9.számú melléklet

a szám alatti, helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása

NYILATKOZAT

a bankszámlaszámról

A pályázati felhívás visszavonása, a pályázati eljárás eredménytelenségének megállapítása, 
illetőleg - az ajánlatok elbírálását követően - más ajánlattevő nyertessége esetén kérem az 
általam/ a jogi személy/szervezet által befizetett ajánlati biztosíték összegét az alábbi 
bankszámlaszámra visszautalni:

Bankszámlavezető pénzintézet:................................................................................................

Bankszámlaszám:................................ ,.......................... . ...........................................................

Bankszámlával rendelkezni jogosult:......................................................................................
(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,..............................

ajánlattevő aláírása/cégszerű aláírás
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10. számú melléklet

a szám alatti, [...] helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása

NYILATKOZAT

Alulírott..................................... (név), mint a ..................................................................................

............................... (jogi személy/szervezet neve) vezető tisztségviselője kijelentem, a társaság/szervezet 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVL törvény 3. § (1) bekezdés 1.) pontja szerinti átlátható 
szervezetnek minősül.
Átlátható szervezetnek minősül:

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel 
a következő feltételeknek:

ba) - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal 
bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba). bb) és be) alpont szerinti 
feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízi társulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

eb) a civil szervezet és a vízi társulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%- 
ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban, részes államban, a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős 
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

Fentieket az alábbi okiratokkal igazolok:
• Eredeti, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat vagy végzés a szervezet 

bejegyzéséről

Kijelentem, a fenti ingatlan bérlete időszakában a jogi személy/szervezet tekintetében nem 
tervezünk olyan változást, amely miatt a jogi személy/szervezet már nem minősülne átlátható 
szervezetnek.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben bármiféle változás miatt a jogi személy/szervezet már 
nem minősülne átlátható szervezetnek, a bérbeadó a bérleti szerződést jogosult felmondani.

Budapest,..............................

ajánlattevő aláírása/cégszerü aláírás



11. számú melléklet

Helyiség bérleti szerződés 
határozatlan időre

/egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozattal együtt érvényes/

amely egyrészről:
a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 
63-67.; adószáma: 15735715-2-42) (a továbbiakban: Önkormányzat), mint a bérlemény 
tulajdonosa és bérbeadó nevében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (1084 
Budapest, Őr utca 8.; cégszáma: 01-10-048457; adószáma: 25292499-2-42; 
képviseli: Nováczki Eleonóra vagyongazdálkodási igazgató) (a továbbiakban: Bérbeadó)

másrészről:

Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószáma:
Képviselő neve:
Anyja neve:
Születési helye és ideje:
Telefonszám:
Lakcím:
Személyigazolvány szám:
Lakcímkártya szám:
Elektronikus címe:
mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő)
(a bérbeadó és bérlő a továbbiakban együtt: szerződő felek) között jött létre alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel:

Szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzatot illetik meg a jelen bérleti szerződésből eredő 
bérbeadói jogok - ezen belül a bérleti közmű díj - és terhelik a bérbeadói kötelezettségek. A 
Bérbeadó a bérbeadás tekintetében az Önkormányzat megbízása alapján, helyette és a nevében 
jár el. A szerződésből eredő igények érvényesítésére bíróságok és hatóságok előtt az 
Önkormányzat jogosult.

I. A Bérleti szerződés tárgya:

1. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képezi a 
Budapest VIII., kerület ........................helyrajzi szám alatt nyilvántartott, a Budapest VIIL,
kerület ..................szám alatt található ......m2 alapterületű, [...] nem lakás céljára szolgáló 
helyiség (tulajdoni lapon:................. ) (a továbbiakban: bérlemény).

2. Az Önkormányzat ................. Bizottsága a ...................... számú határozatában döntött a
bérlemény bérbeadására kiírt nyilvános pályázat eredményéről, valamint, hogy a pályázat 
nyertese a Bérlő, továbbá a bérleménynek - üres helyiségként - a Bérlő részére történő 
bérbeadásáról határozatlan időre. Erre tekintettel a Bérbeadó a jelen bérleti szerződéssel
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bérbe adja, a Bérlő pedig megtekintett állapotban bérletbe veszi az 1. pontban meghatározott 
bérleményt.

II. A Bérleményben folytatott tevékenység:

3. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő a bérleményt ........... ..........  tevékenység céljára
veszi bérbe. A Bérlő kijelenti, hogy a Bérleményt kizárólag a jelen pontban megjelölt 
tevékenység végzése céljából veszi igénybe.

4. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleményben folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban 
az engedélyező hatóságok, szakhatóságok és közüzemi szolgáltatók (a továbbiakban együtt: 
hatóságok) nyilatkozatát, illetve a jogszabály szerinti tulajdonosi hozzájárulást neki kell 
megszereznie. Bérlő tudomásul veszi, hogy ha a hozzájárulást nem kapja meg, úgy 
Bérbeadóval szemben kártérítési igényt nem érvényesíthet. Erre tekintettel a Bérbeadó nem 
szavatolja, hogy a Bérlő a helyiségben az általa kívánt tevékenységet folytathatja. Amennyiben 
a jelen pontban meghatározott tevékenység a Bérlőnek nem felróható okból, az előbbi 
hatóságok elutasító döntése miatt nem végezhető, a Felek a bérleti szerződést közös 
megegyezéssel megszüntetik.

5. Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tevékenysége megkezdése előtt a jelen bérleti 
szerződésben megállapított helyiség használati módja megváltoztatásához a társasház 
beleegyező nyilatkozata szükséges lehet. Ha a beleegyezést nem kapja meg, a bérbeadóval 
szemben kár- vagy megtérítési igénnyel nem léphet fel. Ez esetben a Felek a bérleti szerződést 
közös megegyezéssel megszüntetik.

6. A Bérlő tudomásul veszi, amennyiben a bérleményt a Bérbeadó felhívása ellenére nem 
használja a 3. pontban meghatározott célra, a Bérbeadó jogosult a bérleti jogviszonyt 
felmondani. Bérbeadó tudomásul veszi továbbá, hogy a bérlemény tényleges használatának 
ideiglenes vagy tartós, egyoldalú és önkéntes hiánya nem érinti a jelen szerződésből eredő 
Bérlői fizetési kötelezettségek fennállását, továbbá Bérbeadó mentesül minden olyan kár 
megtérítése alól, amelynek bekövetkezte a tényleges Bérlői használat hiányával, őrizetlenül 
hagyásával összefüggésben áll.

Hl. A bérleti jogviszony kezdete és időtartama:

7. A Bérbeadó az 1. pontban meghatározott bérleményt határozatlan időre adja bérbe a 
Bérlőnek.
A bérleti jogviszony kezdete: a szerződés hatályba lépésének napja
A bérleti díjfizetési kötelezettség kezdete: 2022.................................
A bérleti jogviszony vége: határozatlan idejű, 30 napos felmondási idővel.

IV. A Bérlemény birtokának átruházása:

8. A Bérbeadó a bérleményt átadás - átvételi eljárással adja birtokba, amennyiben a Bérlő a 
jelen szerződés hatályba lépéséhez szükséges feltételeket teljesítette. A Felek az átadás-átvételi 
eljárás során jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a bérlemény állapotát, a mérőórák 
állását, valamint minden, a bérlettel kapcsolatosan rögzíteni szükséges körülményt.

9. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat................... Bizottsága a ..../2022. (............. ) számú
határozatában foglaltak alapján Bérlő ... havi bruttó bérleti díjat ................... ,- Ft-ot, azaz 
............................................ forintot előre egy összegben teljesített Bérbeadó 1178400- 
22229669 számú OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlájára, amely összegről a Bérbeadó
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egyösszegben, 2022..............................-............................... hónapokra állít ki számlát, és 202[.].
.................. hónaptól havi bérleti díj számlázásra áll át.

10. A Bérlő kijelenti, a bérleményt megtekintette, az állapotát ismeri, azt elfogadja.

V. Bérlő fizetési kötelezettségei:

11. A Szerződő felek a bérleti jogviszony kezdetén a bérleti díjat..................... - Ft/hó + ÁFA,
azaz......................forint/hó + ÁFA összegben határozzák meg. A Bérlő tudomásul veszi, hogy
a bérleti díj évente, az adott év január 1-töl a KSH által közzétett előző évi inflációs index 
mértékével emelkedik. A bérleti díj emelkedésének első időpontja 2024 január hónap. A január 
havi emelés összege február hónapban kerül számlázásra.

12. A Bérlő a havi bérleti díjat havonta előre, a tárgyhónap 15. napjáig köteles megfizetni, a 
Bérbeadó nevében kiállított számla alapján, a számlán szereplő bankszámlára. A bankszámla 
száma a bérleti szerződés megkötésének időpontjában 11784009-22229669 (OTP Bank Nyrt.). 
A bankszámla száma a bérleti szerződés időszaka alatt változhat, amelyről a Bérbeadó 
tájékoztatja a Bérlőt. A Bérlőt a bérleti díj az 7. pontban szereplő időponttól terheli. A Bérlő a 
bérleti díjat abban az esetben is köteles havonta megfizetni, ha a havi számlát valamilyen okból 
nem kapja kézhez. Ez esetben a bérleti díjat az előző havi számlán levő bankszámlára köteles 
átutalni. A bérleti díjfizetés akkor tekinthető teljesítettnek, ha az a tárgyhónap 20. napjáig a 
Bérbeadó bankszámláján jóváírásra kerül. Amennyiben a Bérlő a fizetési kötelezettséget 
helytelen számlára fizeti be, az nem számít teljesítésnek. A Bérlő késedelmes fizetése esetén a 
Bérbeadó a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot számítja fel. Bérlő 
tudomásul veszi, hogy a felújítás időtartama alatt bérleti díjkedvezményre nem jogosult.

A Bérlő az ajánlatában (4. számú melléklet, üzlethasznosítási koncepció) vállalt időpontig 
megkezdi a tevékenységét. Amennyiben a Bérlő a vállalat időpontig önhibájából nem végezte 
el a tevékenység megkezdéséhez szükséges felújításokat, úgy a Bérbeadó jogosult a Bérlőt 
felszólítani tevékenységének megkezdésére. Amennyiben a felszólítást követő 30 napon belül 
továbbra sem áll be változás az üzlet állapotában és használatában, illetve a Bérlő nem tudja 
hitelt érdemlően bizonyítani a csúszást, úgy a Bérbeadó jogosult all. pontban rögzített Bérleti 
díj nettó összegét a kétszeresére növelni.

13. A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérleti jogviszony bármilyen megszűnése 
esetén a 50. pontban foglalt kiürítési kötelezettségének nem tesz eleget, a bérleti szerződés 
megszűnését követő naptól a helyiség tényleges kiürítéséig a jogcím nélküli használat után 
havonta, a bérleti jogviszony megszűnésének időpontjában irányadó bérleti díjjal azonos 
összegű használati díjat kell megfizetnie. A használati díjról a Bérbeadó nem állít ki havonta 
számlát, csak utólag, a használati díj megfizetése után. A használati díjat havonta előre, minden 
hónap 15. napjáig kell megfizetni a bérleti díj megfizetésére szolgáló - a bérleti díjról kiállított 
utolsó havi számlán levő - bankszámlára történő átutalással. Amennyiben a bankszámlaszám 
változik a Bérbeadó erről tájékoztatást ad. A használati díj akkor tekinthető teljesítettnek, ha 
az a tárgyhónap 20. napjáig a Bérbeadó bankszámláján jóváírásra kerül. A használati díj 
késedelmes fizetése esetén a Bérbeadó a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi 
kamatot számítja fel.

14. A Bérlő egyéb fizetési kötelezettségei:
Víz és csatornadíj /változó/ A Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő.

Üzemeltetési közös költség A szerződés kötésekor.................., - Ft/hó + ÁFA, évente a
díja: társasház közgyűlése által meghatározott összegre változik,

amelyet a Bérbeadó közöl a Bérlő felé. Amennyiben a Bérlő 
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a vízóra hitelesítési vagy vízdíj fizetési kötelezettségének 
nem tesz eleget és a Szolgáltató a vízórát törli a 
nyilvántartásából, a közös költség mértéke a társasház 
közgyűlése által meghatározott vízóra nélküli közös költség 
összegére változik, amelynek összege a szerződéskötés 
időpontjában................ , - Ft/hó + ÁFA.

Áramdíj /változó/ A Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő.

Gáz szolgáltatás díja /változó/ A Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő.

Fűtésszolgáltatás /változó/ A Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő 
Amennyiben a Társasházban házközponti fűtés kerül 
kialakításra, úgy a közgyűlési határozat alapján Társaságunk 
a fűtés díjat ÁFÁ-val terhelten havonta kiszámlázza.

A fizetési kötelezettség összege a vonatkozó rendeletek változása esetén módosul.

A Bérlő az előbbi fizetési kötelezettségek teljesítését vállalja.

15. Ha a külön szolgáltatások díját a Bérbeadó számlázza a Bérlő felé, azt a Bérlőnek a 
számlán szereplő határidőig kell átutalnia a megjelölt számlára. A fizetéssel és késedelemmel 
kapcsolatosan egyebekben a bérleti díjra vonatkozóak az irányadóak.

16. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a helyiség birtokba adását követő 8 napon belül, 
amennyiben a helyiség rendelkezik közmű ellátottsággal, kezdeményezi a helyiségben a saját 
költségén a vízóra felszerelését/hitelesítését, lejáró vízóra cseréjét (a cserével kapcsolatos 
költségeket), vagy a nevére történő átírását valamint valamennyi, a bérlemény használatához a 
Bérbeadó szerint szükséges szolgáltatási szerződés megkötését (a továbbiakban: szolgáltatási 
szerződés) a Fővárosi Vízmüvek Zrt.-vel, a Díjbeszedő Zrt.-vel, az ELMÜ Zrt.-vel, a FŐTÁV 
Zrt.-vel, a Gázmüvek Zrt.-vel és egyéb szolgáltatóval (a továbbiakban: Szolgáltató), és a 
szolgáltatási szerződés megkötését a Bérbeadó felé 90 napon belül a szolgáltatási szerződés 
egy másolatának átadásával igazolja. Bérlő tudomásul veszi, hogy a közmüvek 
üzemképességének állapotát felül kell vizsgáltatnia használatbavétel előtt.

17. A Bérlő tudomásul veszi, amennyiben a Bérbeadó a bérleti jogviszony fennállása alatt 
kíván közmű mérőórát felszereltetni a bérleményben, azt tűrni köteles, és a mérőóra 
felszerelését követő 8 napon belül a saját nevében a szolgáltatási szerződést meg kell kötnie, a 
megkötés tényét pedig a szolgáltatási szerződés egy másolatának megküldésével kell igazolnia 
a Bérbeadó felé.

18. A Bérlő vállalja, hogy a szolgáltatási szerződésekben szereplő, illetve a szolgáltató által 
kiszámlázott szolgáltatási és egyéb díjakat a bérleti jogviszony - jelen szerződés 7. pontjában 
szereplő - kezdeti időpontjától a szerződésben, illetve a számlában szereplő határidőig a 
szolgáltatók részére rendszeresen megfizeti.

19. A Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy bérleti díj, közüzemi díj, használati díj és egyéb hátralék 
esetén - ha a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget - a Bérbeadó a jelen szerződésben 
szereplő adatait követeléskezelő cégnek kiadja.

20. A Bérlő tudomásul veszi, amennyiben vele szemben bérleti díj, közmű díj, késedelmi kamat 
vagy a követelés beszedésével kapcsolatos költség merül fel, az általa a Bérbeadónak befizetett 
összeget a Bérbeadó előbb a költségekre, majd a kamatokra, ezután a bérleti díj, majd a 
közüzemi díjtartozásra számolja el.

VI. Óvadék:
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21. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő a korábbi pályázati eljárás során, a Bérbeadó által 
megállapított bankszámlára................ Ft ajánlati biztosítékot megfizetett. A Bérlőnek a jelen 
szerződés kapcsán.....................Ft óvadék fizetési kötelezettsége áll fenn. A 45/2019. (11.21.)
Képviselő-testületi határozat 24. pontja szerint a befizetett pályázati biztosíték az óvadék 
összegébe beszámít. Szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő a Bérbeadó által megállapított 
bankszámlára................. ,-Ft összegű óvadékfeltöltést teljesített.

22. A Bérbeadó az óvadékot a Bérlő által meg nem fizetett bérleti díj, a közüzemi díj vagy 
károkozás esetén a kártalanítás kiegyenlítésére, valamint ezek kamataira és költségeire 
szabadon, a Bérlő hozzájárulása nélkül felhasználhatja. Ez esetben a Bérlő köteles az óvadékot 
az eredeti összegre a Bérbeadó írásos felhívásától számított 8 napon belül kiegészíteni.
23. A befizetett óvadék, annak a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamattal növelt 
összegben a bérleti szerződés megszűnése kapcsán a helyiség Bérbeadónak történő 
visszaadását követő 30 napon belül visszajár a Bérlőnek, ha ekkor nincs semmiféle hátraléka 
és a bérleményt újra hasznosítható állapotban adja vissza birtokba a Bérbeadónak. 
Amennyiben a helyiség visszaadásakor a Bérlőnek az Önkormányzat, vagy a Bérbeadó felé a 
bérleménnyel kapcsolatosan lejárt tartozása van, a tartozást a Bérbeadó az óvadékösszegéből 
levonhatja.

VII. Bérlő egyéb jogai, kötelezettségei:

24. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő által a bérleménybe történő befogadáshoz, 
albérletbe adáshoz, a helyiség cseréjéhez, a bérleti jog átruházásához a bérbeadó írásbeli 
hozzájárulása^ valamint a Bérbeadó és Bérlő ezzel kapcsolatos írásos megállapodása (bérleti 
szerződésmódosítás) szükséges.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a további használatba (albérletbe) adás kapcsán kizárólag 
természetes személlyel, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § ( 1 ) 
bekezdés 1. pont szerinti átlátható szervezettel köthet szerződést. Tudomásul veszi továbbá, 
amennyiben a vele szerződött fél tulajdonosi szerkezetében, vagy egyéb okból olyan változás 
áll be, amely alapján már nem minősül átlátható szervezetnek, köteles vele szemben a bérleti 
szerződést azonnali hatállyal felmondani. E tényt a használatba /albérletbe/ adásról szóló 
szerződésben rögzítenie kell. Az előbbiek elmaradása esetén a Bérbeadó a Bérlővel szemben 
a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. A bérlemény bérleti joga kizárólag a 
Bérbeadó hozzájárulása mellett ruházható át másra vagy cserélhető el természetes személlyel, 
vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § ( 1 ) bekezdésben meghatározott 
átlátható szervezettel.

25. A Bérlő köteles a bérleményt és a berendezési tárgyait rendeltetésszerűen használni, 
valamint gondoskodni a berendezési tárgyakban, - ideértve az épület szerkezeti elemeiben, 
vezetékekben, épület-felszerelési tárgyakban - mind a kizárólagosan használt, mind a közösen 
használt helyiségekben a saját, vagy a bérlemény használatára vele együtt jogosított személyek 
magatartása folytán keletkezett hibák kijavításáról és az okozott kár megtérítéséről.

26. A Bérlő köteles az állagmegóvás érdekében a bérleményen belül felmerülő karbantartási, 
javítási munkákat saját költségén elvégezni. A bérlemény burkolatainak, ajtóinak, ablakainak 
és a bérlemény berendezéseinek, a portálnak az üzlethomlokzatnak a karbantartásával, illetőleg 
azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek viselésére a Bérlő köteles. Ettől a felek külön 
megállapodásban eltérhetnek.

27. A Bérlő az épületben levő többi bérlő, a szomszédok, valamint a lakók nyugalmát és 
munkáját zavaró tevékenységet nem folytathat. A Bérlő, a tagjai, dolgozói, üzleti partnerei sem 
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tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a többi bérlő, a szomszédok, valamint a lakók 
nyugalmát vagy munkáját zavarja.

28. A Bérlő köteles a bérlemény közvetlen környezetében akár a Bérlő vagy tagja, dolgozói, 
üzleti partnerei, ügyfelei által tanúsított, a közösségi együttélés követelményeivel kirívóan 
ellentétes magatartásokat, az önkormányzat közterület felügyeletét ellátó szerve felé 
haladéktalanul bejelenteni.

29. A Bérlő a bérleményben kizárólag az általa beszerzett, a tevékenységhez szükséges 
engedélyek (pl. működési engedély, építési engedély, használati módváltoztatás - beleértve az 
energia igényt is) birtokában kezdheti meg tevékenységét. A bérleményben csak a szerződésben 
foglalt tevékenység ellátásához szükséges gépeket és berendezéseket üzemeltetheti. Az 
üzemeltetés a saját kockázatára, felelősségére és terhére történik.

30. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a tulajdonában álló, a bérleményben levő vagyontárgyakra, 
valamint a tevékenységből eredő károkért Bérbeadó nem felel, ezen károkra a Bérlő jogosult 
biztosítást kötni.

31. A Bérlő saját költségén köteles gondoskodni:
a) a bérlemény, a bérleményhez tartozó eszközök, berendezések állagának megőrzéséről, 
b) az épület továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztántartásáról és

megvilágításáról, ha ez a Bérlő tevékenysége miatt válik szükségessé,
c) a tevékenységével kapcsolatban keletkezett háztartási és ipari hulladék elszállításáról,
d) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a Bérlő kizárólagosan 

használ, illetőleg tart üzemben,
e) a helyiségekhez esetlegesen tartozó üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, 

emyőszerkezet, biztonsági berendezések karbantartásáról,
f) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról, illetőleg 

cseréről, 
működésével összefüggő hatósági engedélyek beszerzéséről, valamint

g) ha a bérlemény előtt járda van, annak a tisztán tartásáról.
h) a hatósági, tűzvédelmi, balesetvédelmi és polgári védelmi előírások maradéktalan 

betartásáról.
i) mindarról, amit jogszabályok előírnak.

32. A Bérlő a bérleményben csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján végezhet 
bármiféle átalakítást, beleértve tevékenységéhez szükséges saját költségén végzendő 
átalakításokat is.

33. Az átalakítási munkálatokhoz szükséges hozzájárulások és hatósági engedélyek 
(településképi bejelentési eljárás) beszerzése a Bérlő kötelessége.

34. A Bérlő tudomásul veszi, bármiféle átalakítási, felújítási, karbantartási munka - beleértve 
a bérlemény szerződéskötéskor megismert állapotához képest szükséges állagmegóvó javító és 
karbantartási munkákat is - ellenértékének bérleti díjba történő beszámítására, külön 
igénylésére, illetve emiatt a bérleti díj csökkentésére csak a munka megkezdését megelőzően a 
Bérbeadóval előzetesen történt írásbeli megállapodás alapján van helye.

35. A Bérlő értéknövelő beruházásait jogosult - a Bérbeadóval ezekre történő megegyezés 
hiányában pedig köteles - a szerződés megszűnésekor a bérlemény szerződés megszűnésekor 
fennálló állagának sérelme nélkül leszerelni, illetve köteles a leszereléssel okozott állagsérelmet 
a Bérbeadónak megtéríteni, az eredeti állapotot helyreállítani. A Bérbeadó a Bérlő 
értéknövelő beruházásainak megtérítésére akkor köteles, illetve abban az esetben köteles 
jogalap nélküli gazdagodás címén a Bérlő részére pénzösszeg megfizetésére, ha a beruházáshoz 
vagy értéknövelő munkához előzőleg a Bérbeadó hozzájárult, és abban a felek írásban 
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megállapodtak. A Bérlő ilyen címen bérleti díjba történő beszámításra csak akkor jogosult, ha 
a Bérbeadó ehhez előzőleg hozzájárult.

36. A Bérlő köteles azon tevékenységek esetén, melyek településképi bejelentési eljárás 
kötelesek, a szükséges hatósági engedély beszerzésére irányuló eljárást kezdeményezni. Ezen 
felül a Bérlő az épület homlokzatán- a társasházban lévő helyiség esetén a társasház 
közgyűlése, tiszta önkormányzati tulajdonú házban lévő helyiség esetén a Bérbeadó előzetes 
engedélyével és az általa jóváhagyott helyre és kivitelben - csak olyan cégtáblát, emblémát, 
reklámot, légkondicionáló berendezést, szellőző kivezetést helyezhet el, amely a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelő. Az építési engedély- vagy településképi bejelentési eljárás köteles 
cégtábla, embléma, reklám, légkondicionáló berendezés szellőző kivezetést kihelyezése jogerős 
építési engedély vagy településképi bejelentési eljárásban történt hozzájárulás birtokában 
helyezhető el. A társasház vagy a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül, vagy építési engedély 
vagy településképi bejelentési eljárásban történt jóváhagyó határozat nélkül kihelyezett dolog 
esetén a Bérbeadó a bérleti szerződést felmondhatja.

37. A tiszta önkormányzati tulajdonú házban lévő helyiség estén Bérbeadó a reklám 
engedélyezését bérleti díjhoz kötheti.

38. A Bérlő kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötése időpontjában a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b. alpontja alapján átlátható 
szervezetnek minősül. Ezt a tényt a Bérbeadónak átadott cégkivonattal igazolja. Vállalja, hogy 
a bérleti szerződés tartama alatt a tulajdonosi szerkezetén nem változtat olyan módon, amely 
alapján már nem minősül átlátható szervezetnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a 
tulajdonosi szerkezetében történt változás miatt vagy egyéb okból már nem minősül átlátható 
szervezetnek, a Bérbeadó a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

39. Bérlő a székhelyében, a cégjegyzésében, vagy képviseletében bekövetkező változást 
köteles a cégbírósági változásjelentési kérelem benyújtását követő 15 napon belül a 
Bérbeadónak bejelenteni. Hasonlóképpen közölni kell a szerződésben szereplő bankszámlája 
megszűnését és az új bankszámla számát. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Bérlő 
felel.

40. A Bérlő a tudomásra jutástól számított 8 napon belül köteles bejelenteni a Bérbeadónak, 
ha vele szemben felszámolási vagy csődeljárás indult, vagy a végelszámolását határozta el.

VIII. Bérbeadó jogai, kötelezettségei:

41. A Bérbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a helyiségre vonatkozó olyan 
joga, amely a Bérlőt a helyiség birtokbavételében, zavartalan használatban akadályozza, vagy 
korlátozza.

42. A bérlet tartama alatt a Bérbeadó gondoskodik a Bérlő tűrési kötelezettsége mellett, az 
életveszélyt okozó, az ingatlan állagát veszélyeztető, a helyiség rendeltetésszerű használatát 
lényegesen akadályozó, a Bérbeadót terhelő hibák kijavításáról. A Bérlő e munkálatok 
elvégzését a bérbeadóval történt írásbeli megállapodás alapján átvállalhatja. Bérlő 
haladéktalanul köteles a Bérbeadó vagy megbízottja felé írásban bejelenteni, ha a 
bérleményben a Bérbeadót terhelő munkálat elvégzése válik szükségessé. A bejelentés 
elmulasztásából, vagy késedelméből eredő, vagy azzal összefüggő károkért Bérlő felelős.

IX. A kézbesítés szabályai:
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43. Az értesítéseket a Szerződő Feleknek a szerződésben rögzített székhelyére lehet 
érvényesen kézbesíteni kézbesítővel és postán. A felek rögzítik, amennyiben a Bérlő a 
székhelyében bekövetkezett változást a Bérbeadónak nem jelenti be, a Bérbeadó által az 
utolsó ismert címre küldött leveleket a Bérlő által kézhezvettnek kell tekinteni.

44. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a postai úton megküldött küldeményt a 
kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt 
megtagadja. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át /az 
„nem kereste”, „elköltözött” vagy „ismeretlen helyre költözött” jelzéssel érkezett vissza/ az 
iratot annak visszaérkezése napján kell kézbesítettnek tekinteni.

X. A Bérleti szerződés megszűnése:

45. A Szerződő Felek bármelyike jogosult a bérleti szerződést rendes felmondás útján, 
indokolás nélkül 30 napos felmondási idővel felmondani. A felmondás a hónap utolsó napjára 
szólhat.

46. A Bérlő rendkívüli felmondással szüntetheti meg a jogviszonyt, ha a Bérbeadó a jelen 
bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi.

47. A szerződő felek rögzítik, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVHL törvény 25. §-a 
szerint a bérleti jogviszony Bérbeadó részéről történő a Bérlő szerződésszegésére alapozott 
rendkívüli felmondásának van helye a következő esetekben és módon:

a) Ha a Bérlő a bérleti díj fizetésre megállapított időpontig a bérleti díjat nem fizeti meg, a 
Bérbeadó köteles a Bérlőt - a következményekre figyelmeztetéssel - a teljesítésre írásban 
felszólítani. Ha a Bérlő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a Bérbeadó 
további nyolc napon belül írásban felmondással élhet. A felmondás az elmulasztott 
határnapot követő hónap utolsó napjára szólhat. A felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt 
napnál.

b) Ha a Bérlő magatartása szolgál a felmondás alapjául, a Bérbeadó köteles a Bérlőt - a 
következményekre figyelmeztetéssel - a magatartás megszüntetésére vagy megismétlésétől 
való tartózkodásra a tudomására jutásától számított nyolc napon belül írásban felszólítani. A 
felmondást az alapjául szolgáló magatartás folytatásáról vagy megismétlésétől számított 
nyolc napon belül írásban kell közölni.

48. A 47. pontban meghatározott jogszabályi rendelkezésekre tekintettel Bérbeadó a Bérlő 
szerződésszegő magatartására alapozott rendkívüli felmondással szüntetheti meg a bérleti 
jogviszonyt különösen akkor, ha a Bérlő
a) A bérleményben a szükséges engedélyek hiányában kezdi meg a tevékenységet.
b) A bérleményt nem a jelen szerződésben meghatározott célra használja, vagy másnak a 

Bérbeadó hozzájárulása nélkül részben vagy egészben használatra átengedi, vagy arra a 
Bérbeadó hozzájárulásához kötött bármilyen szerződést köt, hozzájárulás nélkül.

c) A Bérbeadó részére fizetendő bérleti díj, közüzemi díj, kártérítés, illetve egyéb fizetési 
kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, és a Bérbeadó írásos - a felmondás kilátásba 
helyezését is tartalmazó - felhívására a fizetési kötelezettségének a felszólítás kézhezvételét 
követő 8 napon belül nem tesz eleget.

d) A bérleti szerződés megkötését követő 8 napon belül nem kezdeményezi, vagy a Bérbeadó 
felhívását követő 8 napon belül nem intézi a vízóra nevére történő átírását, valamint nem 
köti meg a bérlemény használatához szükséges valamennyi szolgáltatási szerződést, vagy a 
szolgáltató felhívásában szereplő határidőn belül a szolgáltatási szerződések szükség szerinti 
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módosítását, vagy ezek megkötését az előbbi határidőn belül a Bérbeadó felé a szerződések 
egy másolatának leadásával nem igazolja. Meghiúsítja, ill. akadályozza az új mérőóra 
beszerelését.

e) A szolgáltatási szerződésekben szereplő, illetve a szolgáltató által kiszámlázott szolgáltatási 
és egyéb díjakat a bérleti jogviszony kezdeti időpontjától a szerződésben, illetve a számlában 
szereplő határidőig a szolgáltató részére nem fizeti meg.

f) A befizetett óvadék részbeni vagy egészbeni felhasználása esetén azt az eredeti összegre a 
Bérbeadó írásos felhívásától számított 8 napon belül nem egészíti ki.

g) A bérleményt és berendezési tárgyait nem rendeltetésszerűen használja, az ezekben általa 
okozott hibákat a Bérbeadó felhívására, 8 napon belül nem javítja meg, ill. a kárt nem téríti 
meg a bérbeadónak.

h) A Bérbeadó felhívása ellenére nem végzi el az állagmegóvás érdekében a bérleményen belül 
felmerülő felújítási, karbantartásijavítási munkákat.

i) A bérleményben a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül végez átalakítást vagy bővítést. A 
társasház vagy a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül, vagy építési engedély nélkül helyez 
ki reklámot, illetve cégtáblát, légkondicionáló berendezést, szellőző kivezetést.

j) A bérleményt úgy használja, a Bérlő, a tagjai, a dolgozói, az üzleti partnerei olyan 
magatartást tanúsítanak, amely az épületben levő másik bérlőt, lakókat, szomszédokat, a 
tevékenységében zavarja vagy veszélyhelyzetet, teremt, és ezt a magatartását a Bérbeadó 
felszólítását követő 8 napon belül nem szünteti meg.

k) A Bérlő a bérlemény közvetlen környezetében akár a bérlő vagy tagja, dolgozói, üzleti 
partnerei, ügyfelei által tanúsított, a közösségi együttélés követelményeivel kirívóan 
ellentétes magatartásokat neki felróható okból az önkormányzat közterület felügyeletét 
ellátó szerve felé nem jelenti be.

1) A bérleményt a Bérbeadó felhívása ellenére sem használja, illetve nem rendeltetésszerűen 
használja.

m) A hatósági, tűzvédelmi, balesetvédelmi és polgári védelmi előírásokat a Bérbeadó felhívása 
ellenére nem tartja be.

n) A székhelyében, lakcímében bekövetkezett változást nem jelenti be a Bérbeadónak
o) Nem engedi be a Bérbeadó képviselőjét a bérleménybe a rendeltetésszerű használat 

ellenőrzése, illetve a Bérbeadót terhelő felújítási munkák végzése érdekében, illetve ezek 
végzésében akadályozza.

p) A jelen szerződésben egyes pontjaiban foglalt esetekben.

49. A bérleti jogviszony egyebekben az 54. pontban hivatkozott jogszabályok által szabályozott 
esetekben szűnik meg.

50. A bérleti jogviszony bármilyen megszűnése esetén a Bérlő köteles a bérleti jogviszony 
utolsó napján a bérleményt kiürítve, tisztán, az átvételkori felszereltséggel, a Bérbeadó 
képviselőjének átadni. A Felek az átadott bérleményről állapotfelvételt és helységleltárt, 
tartalmazó jegyzőkönyvet vesznek fel. A Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a bérleti 
jogviszony megszűnését követő 8 napon belül ingóságaitól kiürítve nem hagyja el a bérleményt, 
a Bérbeadó, illetve képviselője jogosulttá válik arra, hogy a helyiséget felnyissa, az 
ingóságokat a Bérlő költségére elszállítsa, és a bérleményt birtokba vegye. A Bérbeadó az 
ingóságokon törvényes zálogjogot szerez a hátralékos bérleti és használati díj, valamint a 
járulékai erejéig. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlemény visszaadása csak a jelen pont 
szerinti eljárás lefolytatásával joghatályos, ennek megtörténtéig használati díjat köteles fizetni 
Bérbeadó felé. A bérlemény visszaadására irányuló eljárás lefolytatását Bérlő köteles írásban 
kezdeményezni Bérbeadónál. A birtok visszaadásának időpontját, a Felek azzal kapcsolatos 
jognyilatkozatait az eljárásról felvett jegyzőkönyv tartalmazza hiteles módon.
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51. Ha a bérlemény korábban a Bérlő székhelyeként vagy telephelyeként, fióktelepként a 
cégbíróságon bejelentésre került, a bérleti jogviszony megszűnését követő 15 napon belül a 
Bérlő köteles azt töröltetni, és ezt a Bérbeadó felé igazolni.

52. A Bérlő a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén csere helyiségre 
nem tarthat igényt. Kártalanításra abban az esetben tarthat igényt, ha a bérleti jogviszony - 
részéről történő - felmondására a Bérbeadó szerződésszegése miatt került sor.

XI. Vegyes rendelkezések:

53. A Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó a jelen szerződésben szereplő adatait 
nyilvántartsa.

54. A jelen bérleti szerződében nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek 
bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az Önkormányzat 
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 
35/2013. (VI.20.) Budapest Józsefvárosi Önkormányzati rendelet mindenkori vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak.

55. Szerződő Felek az esetleges jogvitájukat elsődlegesen peren kívüli megállapodással 
kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a bérlemény helye szerint 
illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

56. A Bérlő kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei vállalására közjegyző 
előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot ír alá. Ez alapján bírósági végrehajtásnak 
van helye. A bérlő tudomásul veszi, amennyiben az egyoldalú kötelezettségvállalási 
nyilatkozatot a jelen bérleti szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül nem írja alá, az 
Önkormányzatnak, illetve a Bérbeadónak a Bérlő kijelöléséről szóló jognyilatkozatához való 
kötöttsége megszűnik, a jelen bérleti szerződés nem lép hatályba.

57. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a bérleti jogviszonyból mindenkor fennálló bérleti díj, 
közmű díj és egyéb tartozás mértékét a Bérbeadó számlái, nyilvántartásai, könyvei alapján 
készült közjegyzői okiratba foglalt ténytanúsítvány igazolja, amelynek elfogadására a Felek 
jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak.

58. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Bérbeadó a közjegyzőtől a teljesítés 
kötelezettség lejárta, a bérleti jogviszony megszűnése megállapításának ténytanúsítványba 
foglalását is kérheti, amennyiben a bírósági nemperes eljáráshoz erre szükség van.

59. A Szerződő Felek a felkért közjegyzőnek a titoktartási kötelezettsége alól a felmentést 
megadják, abból a célból, hogy a fenti egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot, ill. a 
ténytanúsítványt elkészítse.

60. A Szerződő Felek rögzítik, hogy egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat és a 
ténytanúsítvány költségei a bérlőt terhelik.

61. A Szerződő felek rögzítik, hogy a lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény 11/A. § (1) bekezdése és a 95. § (2) bekezdése értelmében 2016. január 1. 
napjától a Bérbeadó a nem lakás céljára szolgáló helyiség tekintetében a jogszabályban 
meghatározott energiahatékonysági tanúsítvány másolati példányát a bérleti szerződés 
megkötését megelőzően köteles az új bérlőnek bemutatni és azt a szerződés megkötésével 
egyidejűleg a Bérlő részére átadni.
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A Bérlő jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy HÉT-....................................azonosító számmal
ellátott energiahatékonysági tanúsítvány eredeti példányát megtekintette, továbbá az azzal 
mindenben megegyező másolati példányt átvette.

62. A jelen bérleti szerződés akkor lép hatályba, ha a Bérlő a közjegyzőnél az egyoldalú 
kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláírta.

63. A jelen bérleti szerződés megkötésével a Szerződő felek között a bérlet tárgyában korábban 
esetlegesen létrejött szóbeli vagy írásbeli megállapodások a hatályukat veszítik, kivéve azokat, 
amelyek a jelen szerződés mellékletét képezik.

64. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a bérleti szerződés aláírására jogosultak. E 
kijelentésükért, valamint a bérleti szerződésben leírt adatok helyességéért teljes anyagi 
felelősséget vállalnak.

65. A jelen szerződés mellékletét képezi a Bérlő cégkivonata, aláírási címpéldánya, a 
képviselője személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolata.

Jelen szerződés [...](...) számozott oldalból áll és 5 (öt) eredeti példányban készült. A bérleti 
szerződést a Szerződő Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Budapest,

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 
bérbeadó képviseletében eljáró 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Nováczki Eleonóra 

vagyongazdálkodási igazgató

Bérlő ! képviselője
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Helyiség bérleti szerződés 
határozott időre

/egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozattal együtt érvényes/

amely egyrészről:
a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 
63-67.; adószáma: 15735715-2-42) (a továbbiakban: Önkormányzat), mint a bérlemény 
tulajdonosa és bérbeadó nevében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (1084 
Budapest, Őr utca 8.; cégszáma: 01-10-048457; adószáma: 25292499-2-42; képviseli: 
Nováczki Eleonóra vagyongazdálkodási igazgató) (a továbbiakban: Bérbeadó)

másrészről:

Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószáma:
Képviselő neve:
Anyja neve:
Születési helye és ideje:
Telefonszám:
Lakcím:
Személyigazolvány szám:
Lakcímkártya szám:
Elektronikus címe:
mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő)
(a bérbeadó és bérlő a továbbiakban együtt: szerződő felek) között jött létre alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel:
Szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzatot illetik meg a jelen bérleti szerződésből eredő 
bérbeadói jogok - ezen belül a bérleti közmű díj - és terhelik a bérbeadói kötelezettségek. A 
Bérbeadó a bérbeadás tekintetében az Önkormányzat megbízása alapján, helyette és a nevében 
jár el. A szerződésből eredő igények érvényesítésére bíróságok és hatóságok előtt az 
Önkormányzat jogosult.

I. A Bérleti szerződés tárgya;

1. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képezi a 
Budapest VIII., kerület......................... helyrajzi szám alatt nyilvántartott, a Budapest VIII.,
kerület................................ szám alatt található...........m2 alapterületű, nem lakás céljára
szolgáló helyiség (tulajdoni lapon:..................... ) (a továbbiakban: bérlemény).

2. Az Önkormányzat ................. Bizottsága a ...................... számú határozatában döntött a
bérlemény bérbeadására kiírt nyilvános pályázat eredményéről, valamint, hogy a pályázat 
nyertese a Bérlő, továbbá a bérleménynek - üres helyiségként - a Bérlő részére történő 
bérbeadásáról határozott időre. Erre tekintettel a Bérbeadó a jelen bérleti szerződéssel bérbe 
adja, a Bérlő pedig megtekintett állapotban bérletbe veszi az l. pontban meghatározott 
bérleményt.
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IL A Bérleményben folytatott tevékenység:

3. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő a bérleményt...................................... céljára veszi
bérbe. A Bérlő kijelenti, hogy a Bérleményt kizárólag a jelen pontban megjelölt tevékenység 
végzése céljából veszi igénybe.

4. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleményben folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban 
az engedélyező hatóságok, szakhatóságok és közüzemi szolgáltatók (a továbbiakban együtt: 
hatóságok) nyilatkozatát, illetve a jogszabály szerinti tulajdonosi hozzájárulást neki kell 
megszereznie. Bérlő tudomásul veszi, hogy ha a hozzájárulást nem kapja meg, úgy Bérbeadóval 
szemben kártérítési igényt nem érvényesíthet. Erre tekintettel a Bérbeadó nem szavatolja, hogy 
a Bérlő a helyiségben az általa kívánt tevékenységet folytathatja. Amennyiben a jelen pontban 
meghatározott tevékenység a Bérlőnek nem felróható okból, az előbbi hatóságok elutasító 
döntése miatt nem végezhető, a felek a bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik.

5. Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tevékenysége megkezdése előtt a jelen bérleti 
szerződésben megállapított helyiség használati módja megváltoztatásához a társasház 
beleegyező nyilatkozata szükséges lehet. Ha a beleegyezést nem kapja meg, a bérbeadóval 
szemben kár- vagy megtérítési igénnyel nem léphet fel. Ez esetben a Felek a bérleti szerződést 
közös megegyezéssel megszüntetik.

6. A Bérlő tudomásul veszi, amennyiben a bérleményt a Bérbeadó felhívása ellenére nem 
használja a 3. pontban meghatározott célra, a Bérbeadó jogosult a bérleti jogviszonyt 
felmondani. Bérbeadó tudomásul veszi továbbá, hogy a bérlemény tényleges használatának 
ideiglenes vagy tartós, egyoldalú és önkéntes hiánya nem érinti a jelen szerződésből eredő 
Bérlői fizetési kötelezettségek fennállását, továbbá Bérbeadó mentesül minden olyan kár 
megtérítése alól, amelynek bekövetkezte a tényleges Bérlői használat hiányával, őrizetlenül 
hagyásával összefüggésben áll.

IIL A bérleti jogviszony kezdete és időtartama:

7. A Bérbeadó az 1. pontban meghatározott bérleményt határozott időre adja bérbe a Bérlőnek. 
A bérleti jogviszony kezdete: a szerződés hatályba lépésének napja
A bérleti díjfizetési kötelezettség kezdete: 2022...............
A bérleti jogviszony vége:.......................

Bérlő a bérleti jogviszony határozott idejének lejárata előtt közölt írásbeli kérelmével jogosult 
kezdeményezni a Feleknek a bérleti jogviszony időtartamának meghosszabbítására irányuló 
megállapodásuk létrehozását. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony időtartamának 
meghosszabbításához Bérbeadó - azt kizáró jogszabályi rendelkezés hiányában - a Bérbeadó 
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló, a 
Felek jogviszonyára alkalmazandó önkormányzati rendeletének feltételei szerint járul hozzá.

Amennyiben a Bérlőnek nincs a Bérbeadó önkormányzattal, vagyonkezelőjével vagy a 
bérbeadó szervezettel szemben fennálló tartozása (függetlenül az esetleges részletfizetési 
megállapodás fennállásától), úgy Bérlő a bérbeadó szervezettel kötött megállapodás útján a 
jelen szerződésben foglalt azonos feltételek mellett - ide értve a bérleti jogviszony időtartamát 
is - jogosult a bérleti jogviszony időtartamának meghosszabbítására, ettől eltérő esetben a Felek 
hosszabbításról szóló megállapodásának megkötéséhez a Bérbeadói jogokat gyakorló 
hatáskörrel rendelkező bizottság előzetes hozzájáruló döntése szükséges.
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IV. A Bérlemény birtokának átruházása:

8. A Bérbeadó a bérleményt átadás - átvételi eljárással adja birtokba, amennyiben a Bérlő a 
jelen szerződés hatályba lépéséhez szükséges feltételeket teljesítette. A Felek az átadás-átvételi 
eljárás során jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a bérlemény állapotát, a mérőórák 
állását, valamint minden, a bérlettel kapcsolatosan rögzíteni szükséges körülményt.

9. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat...................... Bizottsága a ..../2022. (........... ) számú
határozatában foglaltak alapján Bérlő ... havi bruttó bérleti díjat .................. ,- Ft-ot, azaz 
............................................ forintot előre egy összegben teljesített Bérbeadó 11784009- 
22229672 számú OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlájára, amely összegről a Bérbeadó 
egyösszegben, 2022............................. -............................... hónapokra állít ki számlát, és 202[.].
.................. hónaptól havi bérleti díj számlázásra áll át.

10. A Bérlő kijelenti, a bérleményt megtekintette, az állapotát ismeri, azt elfogadja.

V. Bérlő fizetési kötelezettségei:

11. A Szerződő felek a bérleti jogviszony kezdetén a bérleti díjat................................ Ft/hó +
ÁFA, azaz .....................................  forint/hó + ÁFA összegben határozzák meg. A Bérlő
tudomásul veszi, hogy a bérleti díj évente, az adott év január 1 -töl a KSH által közzétett előző 
évi inflációs index mértékével emelkedik. A bérleti díj emelkedésének első időpontja 2024 
január hónap. A január havi emelés összege február hónapban kerül számlázásra.

12. A Bérlő a havi bérleti díjat havonta előre, a tárgyhónap 15. napjáig köteles megfizetni, a 
Bérbeadó nevében kiállított számla alapján, a számlán szereplő bankszámlára. A bankszámla 
száma a bérleti szerződés megkötésének időpontjában 11784009-22229762 (OTP Bank Nyrt.). 
A bankszámla száma a bérleti szerződés időszaka alatt változhat, amelyről a Bérbeadó 
tájékoztatja a Bérlőt. A Bérlőt a bérleti díj az 7. pontban szereplő időponttól terheli. A Bérlő a 
bérleti díjat abban az esetben is köteles havonta megfizetni, ha a havi számlát valamilyen okból 
nem kapja kézhez. Ez esetben a bérleti díjat az előző havi számlán levő bankszámlára köteles 
átutalni. A bérleti díjfizetés akkor tekinthető teljesítettnek, ha az a tárgyhónap 20. napjáig a 
Bérbeadó bankszámláján jóváírásra kerül. Amennyiben a Bérlő a fizetési kötelezettséget 
helytelen számlára fizeti be, az nem számít teljesítésnek. A Bérlő késedelmes fizetése esetén a 
Bérbeadó a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot számítja fel. Bérlő 
tudomásul veszi, hogy a felújítás időtartama alatt bérleti díj kedvezményre nem jogosult.

A Bérlő az ajánlatában (4. számú melléklet, üzlethasznosítási koncepció) vállalt időpontig 
megkezdi a tevékenységét. Amennyiben a Bérlő a vállalat időpontig önhibájából nem végezte 
el a tevékenység megkezdéséhez szükséges felújításokat, úgy a Bérbeadó jogosult a Bérlőt 
felszólítani tevékenységének megkezdésére. Amennyiben a felszólítást követő 30 napon belül 
továbbra sem áll be változás az üzlet állapotában és használatában, illetve a Bérlő nem tudja 
hitelt érdemlően bizonyítani a csúszást, úgy a Bérbeadó jogosult all. pontban rögzített Bérleti 
díj nettó összegét a kétszeresére növelni.

13. A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérleti jogviszony bármilyen megszűnése 
esetén a 50. pontban foglalt kiürítési kötelezettségének nem tesz eleget, a bérleti szerződés 
megszűnését követő naptól a helyiség tényleges kiürítéséig a jogcím nélküli használat után 
havonta, a bérleti jogviszony megszűnésének időpontjában irányadó bérleti díjjal azonos 
összegű használati díjat kell megfizetnie. A használati díjról a Bérbeadó nem állít ki havonta 
számlát, csak utólag, a használati díj megfizetése után. A használati díjat havonta előre, minden 
hónap 15. napjáig kell megfizetni a bérleti díj megfizetésére szolgáló - a bérleti díjról kiállított 
utolsó havi számlán levő - bankszámlára történő átutalással. Amennyiben a bankszámlaszám 



változik a Bérbeadó erről tájékoztatást ad. A használati díj akkor tekinthető teljesítettnek, ha 
az a tárgyhónap 20. napjáig a Bérbeadó bankszámláján jóváírásra kerül. A használati díj 
késedelmes fizetése esetén a Bérbeadó a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi 
kamatot számítja fel.

14. A Bérlő egyéb fizetési kötelezettségei:
Víz és csatornadíj /változó/ 

Üzemeltetési közös költség 
díja:

A Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő.

A szerződés kötésekor Ft/hó + ÁFA, évente a
Társasház közgyűlése által meghatározott összegre változik, 
amelyet a Bérbeadó közöl a Bérlő felé. Amennyiben a Bérlő 
a vízóra hitelesítési vagy vízdíj fizetési kötelezettségének 
nem tesz eleget és a Szolgáltató a vízórát törli a 
nyilvántartásából, a közös költség mértéke a társasház 
közgyűlése által meghatározott vízóra nélküli közös költség 
összegére változik, amelynek összege a szerződéskötés
időpontjában ,- Ft/hó + ÁFA.

Áramdíj /változó/

Gáz szolgáltatás díja /változó/

Fűtésszolgáltatás /változó/

A Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő.

A Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő.

A Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő 
Amennyiben a Társasházban házközponti futés kerül 
kialakításra, úgy a közgyűlési határozat alapján Társaságunk 
a fűtés díjat ÁFA-val terhelten havonta kiszámlázza.

A fizetési kötelezettség összege a vonatkozó rendeletek változása esetén módosul.

A Bérlő az előbbi fizetési kötelezettségek teljesítését vállalja.

14. Ha a külön szolgáltatások díját a Bérbeadó számlázza a Bérlő felé, azt a Bérlőnek a 
számlán szereplő határidőig kell átutalnia a megjelölt számlára. A fizetéssel és késedelemmel 
kapcsolatosan egyebekben a bérleti díjra vonatkozóak az irányadóak.

15. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a helyiség birtokba adását követő 8 napon belül, 
amennyiben a helyiség rendelkezik közmű ellátottsággal, kezdeményezi a helyiségben a saját 
költségén a vízóra felszerelését/hitelesítését, lejáró vízóra cseréjét (a cserével kapcsolatos 
költségeket), vagy a nevére történő átírását valamint valamennyi, a bérlemény használatához a 
Bérbeadó szerint szükséges szolgáltatási szerződés megkötését (a továbbiakban: szolgáltatási 
szerződés) a Fővárosi Vízmüvek Zrt.-vel, a Díjbeszedő Zrt.-vel, az ELMŰ Zrt.-vel, a FŐTÁV 
Zrt.-vel, a Gázmüvek Zrt.-vel és egyéb szolgáltatóval (a továbbiakban: Szolgáltató), és a 
szolgáltatási szerződés megkötését a Bérbeadó felé 90 napon belül a szolgáltatási szerződés 
egy másolatának átadásával igazolja. Bérlő tudomásul veszi, hogy a közmüvek 
üzemképességének állapotát felül kell vizsgáltatnia használatbavétel előtt.

16. A Bérlő tudomásul veszi, amennyiben a Bérbeadó a bérleti jogviszony fennállása alatt 
kíván közmű mérőórát felszereltetni a bérleményben, azt tűrni köteles, és a mérőóra 
felszerelését követő 8 napon belül a saját nevében a szolgáltatási szerződést meg kell kötnie, a 
megkötés tényét pedig a szolgáltatási szerződés egy másolatának megküldésével kell igazolnia 
a Bérbeadó felé.

17. A Bérlő vállalja, hogy a szolgáltatási szerződésekben szereplő, illetve a szolgáltató által 
kiszámlázott szolgáltatási és egyéb díjakat a bérleti jogviszony - jelen szerződés 7. pontjában 
szereplő - kezdeti időpontjától a szerződésben, illetve a számlában szereplő határidőig a 
szolgáltatók részére rendszeresen megfizeti.



18. A Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy bérleti díj, közüzemi díj, használati díj és egyéb hátralék 
esetén - ha a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget - a Bérbeadó a jelen szerződésben 
szereplő adatait követeléskezelő cégnek kiadja.

19. A Bérlő tudomásul veszi, amennyiben vele szemben bérleti díj, közmű díj, késedelmi kamat 
vagy a követelés beszedésével kapcsolatos költség merül fel, az általa a Bérbeadónak befizetett 
összeget a Bérbeadó előbb a költségekre, majd a kamatokra, ezután a bérleti díj, majd a 
közüzemi díjtartozásra számolja el.

VI. Óvadék:

20. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő a korábbi pályázati eljárás során, a Bérbeadó által 
megállapított bankszámlára..................... ,- Ft ajánlati biztosítékot megfizetett. A Bérlőnek a
jelen szerződés kapcsán..........................Ft óvadék fizetési kötelezettsége áll fenn. A 45/2019.
(11.21.) Képviselő-testületi határozat 24. pontja szerint a befizetett pályázati biztosíték az 
óvadék összegébe beszámít. Szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő a Bérbeadó által 
megállapított bankszámlára................. ,-Ft összegű óvadékfeltöltést teljesített.

21. A Bérbeadó az óvadékot a Bérlő által meg nem fizetett bérleti díj, a közüzemi díj vagy 
károkozás esetén a kártalanítás kiegyenlítésére, valamint ezek kamataira és költségeire 
szabadon, a Bérlő hozzájárulása nélkül felhasználhatja. Ez esetben a Bérlő köteles az óvadékot 
az eredeti összegre a Bérbeadó írásos felhívásától számított 8 napon belül kiegészíteni.

22. A befizetett óvadék, annak a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamattal növelt 
összegében a bérleti szerződés megszűnése kapcsán a helyiség Bérbeadónak történő 
visszaadását követő 30 napon belül visszajár a Bérlőnek, ha ekkor nincs semmiféle hátraléka 
és a bérleményt újra hasznosítható állapotban adja vissza birtokba a Bérbeadónak. 
Amennyiben a helyiség visszaadásakor a Bérlőnek az Önkormányzat, vagy a Bérbeadó felé a 
bérleménnyel kapcsolatosan lejárt tartozása van, a tartozást a Bérbeadó az óvadékösszegéből 
levonhatja.

VII. Bérlő egyéb jogai, kötelezettségei:

23. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő által a bérleménybe történő befogadáshoz, 
albérletbe adáshoz, a helyiség cseréjéhez, a bérleti jog átruházásához a Bérbeadó írásbeli 
hozzájárulása., valamint a Bérbeadó és Bérlő ezzel kapcsolatos írásos megállapodása (bérleti 
szerződésmódosítás) szükséges.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a további használatba (albérletbe) adás kapcsán kizárólag 
természetes személlyel, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdés 1. pont szerinti átlátható szervezettel köthet szerződést. Tudomásul veszi továbbá, 
amennyiben a vele szerződött fél tulajdonosi szerkezetében, vagy egyéb okból olyan változás 
áll be, amely alapján már nem minősül átlátható szervezetnek, köteles vele szemben a bérleti 
szerződést azonnali hatállyal felmondani. E tényt a használatba (albérletbe) adásról szóló 
szerződésben rögzítenie kell. Az előbbiek elmaradása esetén a Bérbeadó a Bérlővel szemben 
a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. A bérlemény bérleti joga kizárólag a 
Bérbeadó hozzájárulása mellett ruházható át másra vagy cserélhető el természetes személlyel, 
vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § ( 1 ) bekezdésben meghatározott 
átlátható szervezettel.

24. A Bérlő köteles a bérleményt és a berendezési tárgyait rendeltetésszerűen használni, 
valamint gondoskodni a berendezési tárgyakban, - ideértve az épület szerkezeti elemeiben, 
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vezetékekben, épület-felszerelési tárgyakban - mind a kizárólagosan használt, mind a közösen 
használt helyiségekben a saját, vagy a bérlemény használatára vele együtt jogosított személyek 
magatartása folytán keletkezett hibák kijavításáról és az okozott kár megtérítéséről.

25. A Bérlő köteles az állagmegóvás érdekében a bérleményen belül felmerülő karbantartási, 
javítási munkákat saját költségén elvégezni. A bérlemény burkolatainak, ajtóinak, ablakainak 
és a bérlemény berendezéseinek, a portálnak az üzlethomlokzatnak a karbantartásával, illetőleg 
azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek viselésére a Bérlő köteles. Ettől a Felek külön 
megállapodásban eltérhetnek.

26. A Bérlő az épületben levő többi bérlő, a szomszédok, valamint a lakók nyugalmát és 
munkáját zavaró tevékenységet nem folytathat. A Bérlő, a tagjai, dolgozói, üzleti partnerei sem 
tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a többi bérlő, a szomszédok, valamint a lakók 
nyugalmát vagy munkáját zavarja.

27. A Bérlő köteles a bérlemény közvetlen környezetében akár a bérlő vagy tagja, dolgozói, 
üzleti partnerei, ügyfelei által tanúsított, a közösségi együttélés követelményeivel kirívóan 
ellentétes magatartásokat, az önkormányzat közterület felügyeletét ellátó szerve felé 
haladéktalanul bejelenteni.

28. A Bérlő a bérleményben kizárólag az általa beszerzett, a tevékenységhez szükséges 
engedélyek (pl. működési engedély, építési engedély, használati módváltoztatás - beleértve az 
energia igényt is) birtokában kezdheti meg tevékenységét. A bérleményben csak a szerződésben 
foglalt tevékenység ellátásához szükséges gépeket és berendezéseket üzemeltetheti. Az 
üzemeltetés a saját kockázatára, felelősségére és terhére történik.

29. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a tulajdonában álló, a bérleményben levő vagyontárgyakra, 
valamint a tevékenységből eredő károkért Bérbeadó nem felel, ezen károkra a Bérlő jogosult 
biztosítást kötni.

30. A Bérlő saját költségén köteles gondoskodni:
a) a bérlemény, a bérleményhez tartozó eszközök, berendezések állagának megőrzéséről,
b) az épület továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztántartásáról és 

megvilágításáról, ha ez a Bérlő tevékenysége miatt válik szükségessé,
c) a tevékenységével kapcsolatban keletkezett háztartási és ipari hulladék elszállításáról,
d) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a Bérlő kizárólagosan 

használ, illetőleg tart üzemben,
e) a helyiségekhez esetlegesen tartozó üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, 

emyőszerkezet, biztonsági berendezések karbantartásáról,
f) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról, illetőleg 

cseréről, 
működésével összefüggő hatósági engedélyek beszerzéséről, valamint

g) ha a bérlemény előtt járda van, annak a tisztán tartásáról.
h) a hatósági, tűzvédelmi, balesetvédelmi és polgári védelmi előírások maradéktalan 

betartásáról.
i) mindarról, amit jogszabályok előírnak.

31. A Bérlő a bérleményben csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján végezhet 
bármiféle átalakítást, beleértve tevékenységéhez szükséges saját költségén végzendő 
átalakításokat is.

32. Az átalakítási munkálatokhoz szükséges hozzájárulások és hatósági engedélyek 
(településképi bejelentési eljárás) beszerzése a Bérlő kötelessége.
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33. A Bérlő tudomásul veszi, bármiféle átalakítási, felújítási, karbantartási munka - beleértve 
a bérlemény szerződéskötéskor megismert állapotához képest szükséges állagmegóvó javító és 
karbantartási munkákat is - ellenértékének bérleti díjba történő beszámítására, külön 
igénylésére, illetve emiatt a bérleti díj csökkentésére csak a munka megkezdését megelőzően a 
Bérbeadóval előzetesen történt írásbeli megállapodás alapján van helye.

34. A Bérlő értéknövelő beruházásait jogosult - a Bérbeadóval ezekre történő megegyezés 
hiányában pedig köteles - a szerződés megszűnésekor a bérlemény szerződés megszűnésekor 
fennálló állagának sérelme nélkül leszerelni, illetve köteles a leszereléssel okozott állagsérelmet 
a Bérbeadónak megtéríteni, az eredeti állapotot helyreállítani. A Bérbeadó a Bérlő 
értéknövelő beruházásainak megtérítésére akkor köteles, illetve abban az esetben köteles 
jogalap nélküli gazdagodás címén a Bérlő részére pénzösszeg megfizetésére, ha a beruházáshoz 
vagy értéknövelő munkához előzőleg a Bérbeadó hozzájárult, és abban a felek írásban 
megállapodtak. A Bérlő ilyen címen bérleti díjba történő beszámításra csak akkor jogosult, ha 
a Bérbeadó ehhez előzőleg hozzájárult.

35. A Bérlő köteles azon tevékenységek esetén, melyek településképi bejelentési eljárás 
kötelesek, a szükséges hatósági engedély beszerzésére irányuló eljárást kezdeményezni. Ezen 
felül a Bérlő az épület homlokzatán- a társasházban lévő helyiség esetén a társasház 
közgyűlése, tiszta önkormányzati tulajdonú házban lévő helyiség esetén a Bérbeadó előzetes 
engedélyével és az általa jóváhagyott helyre és kivitelben - csak olyan cégtáblát, emblémát, 
reklámot, légkondicionáló berendezést, szellőző kivezetést helyezhet el, amely a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelő. Az építési engedély- vagy településképi bejelentési eljárás köteles 
cégtábla, embléma, reklám, légkondicionáló berendezés szellőző kivezetést kihelyezése jogerős 
építési engedély vagy településképi bejelentési eljárásban történt hozzájárulás birtokában 
helyezhető el. A társasház vagy a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül, vagy építési engedély 
vagy településképi bejelentési eljárásban történt jóváhagyó határozat nélkül kihelyezett dolog 
esetén a Bérbeadó a bérleti szerződést felmondhatja.

36. A tiszta önkormányzati tulajdonú házban lévő helyiség estén Bérbeadó a reklám 
engedélyezését bérleti díjhoz kötheti.

37. A Bérlő kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötése időpontjában a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pont b. alpontja alapján átlátható 
szervezetnek minősül. Ezt a tényt a Bérbeadónak átadott cégkivonattal igazolja. Vállalja, hogy 
a bérleti szerződés tartama alatt a tulajdonosi szerkezetén nem változtat olyan módon, amely 
alapján már nem minősül átlátható szervezetnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a 
tulajdonosi szerkezetében történt változás miatt vagy egyéb okból már nem minősül átlátható 
szervezetnek, a Bérbeadó a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

38. Bérlő a székhelyében, a cégjegyzésében, vagy képviseletében bekövetkező változást 
köteles a cégbírósági változásjelentési kérelem benyújtását követő 15 napon belül a 
Bérbeadónak bejelenteni. Hasonlóképpen közölni kell a szerződésben szereplő bankszámlája 
megszűnését és az új bankszámla számát. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Bérlő 
felel.

39. A Bérlő a tudomásra jutástól számított 8 napon belül köteles bejelenteni a Bérbeadónak, 
ha vele szemben felszámolási vagy csődeljárás indult, vagy a végelszámolását határozta el.

VIII. jérbeadó jogai, kötelezettségei:

40. A Bérbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a helyiségre vonatkozó olyan 
joga, amely a Bérlőt a helyiség birtokbavételében, zavartalan használatban akadályozza, vagy 
korlátozza.
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41. A bérlet tartama alatt a Bérbeadó gondoskodik a Bérlő tűrési kötelezettsége mellett, az 
életveszélyt okozó, az ingatlan állagát veszélyeztető, a helyiség rendeltetésszerű használatát 
lényegesen akadályozó, a Bérbeadót terhelő hibák kijavításáról. A Bérlő e munkálatok 
elvégzését a bérbeadóval történt írásbeli megállapodás alapján átvállalhatja. Bérlő 
haladéktalanul köteles a Bérbeadó vagy megbízottja felé írásban bejelenteni, ha a 
bérleményben a Bérbeadót terhelő munkálat elvégzése válik szükségessé. A bejelentés 
elmulasztásából, vagy késedelméből eredő, vagy azzal összefüggő károkért Bérlő felelős.

IX. A kézbesítés szabályai:

42. Az értesítéseket a Szerződő Feleknek a szerződésben rögzített székhelyére lehet 
érvényesen kézbesíteni kézbesítővel és postán. A Felek rögzítik, amennyiben a Bérlő a 
székhelyében bekövetkezett változást a Bérbeadónak nem jelenti be, a Bérbeadó által az 
utolsó ismert címre küldött leveleket a Bérlő által kézhezvettnek kell tekinteni.

43. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a postai úton megküldött küldeményt a 
kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt 
megtagadja. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át /az 
„nem kereste”, „elköltözött” vagy „ismeretlen helyre költözött” jelzéssel érkezett vissza/ az 
iratot annak visszaérkezése napján kell kézbesítettnek tekinteni.

X. A Bérleti szerződés megszűnése:

44. A bérleti jogviszony az 7. pontban meghatározott kezdeti időponttól határozott ideig tart, a 
Felek azt csak egyező akarattal szüntethetik meg, kivéve az alábbi, valamint jogszabályban 
meghatározott eseteket.

45. A határozott idő alatt a Bérbeadó jogosult háromhavi felmondási idővel felmondani a 
bérleti jogviszonyt, ha
a) az Önkormányzat a helyiséget nem önkormányzati tulajdon esetén az Önkormányzatokra 

érvényes jogszabályban meghatározott mindenkori kisajátítási jogcímek alapján 
kisajátíttatná, feltéve, hogy a Képviselő-testület azon cél megvalósításáról már döntést 
hozott, amelyhez a helyiségre szüksége van.

b) a helyiség (a helyiséget érintő épületrészt) átalakítására, lebontására, vagy rendeltetésének a 
megváltoztatására az Önkormányzat jogerős és végrehajtható hatósági engedélyt kapott, 
vagy

c) az Önkormányzat jogszabály vagy a jogszabályon alapuló hatósági határozat alapján köteles 
a helyiséget harmadik személynek átadni.

46. A Bérlő rendkívüli felmondással szüntetheti meg a jogviszonyt, ha a Bérbeadó a jelen 
bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi.

47. A Szerződő felek rögzítik, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 25. §-a 
szerint a bérleti jogviszony Bérbeadó részéről történő a Bérlő szerződésszegésére alapozott 
rendkívüli felmondásának van helye a következő esetekben és módon:
a) Ha a Bérlő a bérleti díj fizetésre megállapított időpontig a bérleti díjat nem fizeti meg, a 

Bérbeadó köteles a Bérlőt - a következményekre figyelmeztetéssel - a teljesítésre írásban 
felszólítani. Ha a Bérlő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a Bérbeadó 
további nyolc napon belül írásban felmondással élhet. A felmondás az elmulasztott 
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határnapot követő hónap utolsó napjára szólhat. A felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt 
napnál.

b) Ha a Bérlő magatartása szolgál a felmondás alapjául, a Bérbeadó köteles a Bérlőt - a 
következményekre figyelmeztetéssel - a magatartás megszüntetésére vagy megismétlésétől 
való tartózkodásra a tudomására jutásától számított nyolc napon belül írásban felszólítani. A 
felmondást az alapjául szolgáló magatartás folytatásáról vagy megismétlésétől számított 
nyolc napon belül írásban kell közölni.

48. A 47. pontban meghatározott jogszabályi rendelkezésekre tekintettel Bérbeadó a Bérlő 
szerződésszegő magatartására alapozott rendkívüli felmondással szüntetheti meg a bérleti 
jogviszonyt különösen akkor, ha a Bérlő
a) A bérleményben a szükséges engedélyek hiányában kezdi meg a tevékenységet.
b) A bérleményt nem a jelen szerződésben meghatározott célra használja, vagy másnak a 

Bérbeadó hozzájárulása nélkül részben vagy egészben használatra átengedi, vagy arra a 
Bérbeadó hozzájárulásához kötött bármilyen szerződést köt, hozzájárulás nélkül.

c) A Bérbeadó részére fizetendő bérleti díj, közüzemi díj, kártérítés, illetve egyéb fizetési 
kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, és a Bérbeadó írásos - a felmondás kilátásba 
helyezését is tartalmazó - felhívására a fizetési kötelezettségének a felszólítás kézhezvételét 
követő 8 napon belül nem tesz eleget.

d) A bérleti szerződés megkötését követő 8 napon belül nem kezdeményezi, vagy a Bérbeadó 
felhívását követő 8 napon belül nem intézi a vízóra nevére történő átírását, valamint nem 
köti meg a bérlemény használatához szükséges valamennyi szolgáltatási szerződést, vagy a 
szolgáltató felhívásában szereplő határidőn belül a szolgáltatási szerződések szükség szerinti 
módosítását, vagy ezek megkötését az előbbi határidőn belül a Bérbeadó felé a szerződések 
egy másolatának leadásával nem igazolja. Meghiúsítja, ill. akadályozza az új mérőóra 
beszerelését.

e) A szolgáltatási szerződésekben szereplő, illetve a szolgáltató által kiszámlázott szolgáltatási 
és egyéb díjakat a bérleti jogviszony kezdeti időpontjától a szerződésben, illetve a számlában 
szereplő határidőig a szolgáltató részére nem fizeti meg.

f) A befizetett óvadék részbeni vagy egészbeni felhasználása esetén azt az eredeti összegre a 
Bérbeadó írásos felhívásától számított 8 napon belül nem egészíti ki.

g) A bérleményt és berendezési tárgyait nem rendeltetésszerűen használja, az ezekben általa 
okozott hibákat a Bérbeadó felhívására, 8 napon belül nem javítja meg, ill. a kárt nem téríti 
meg a bérbeadónak.

h) A Bérbeadó felhívása ellenére nem végzi el az állagmegóvás érdekében a bérleményen belül 
felmerülő felújítási, karbantartási javítási munkákat.

i) A bérleményben a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül végez átalakítást vagy bővítést. A 
társasház vagy a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül, vagy építési engedély nélkül helyez 
ki reklámot, illetve cégtáblát, légkondicionáló berendezést, szellőző kivezetést.

j) A bérleményt úgy használja, a Bérlő, a tagjai, a dolgozói, az üzleti partnerei olyan 
magatartást tanúsítanak, amely az épületben levő másik bérlőt, lakókat, szomszédokat, a 
tevékenységében zavarja vagy veszélyhelyzetet, teremt, és ezt a magatartását a Bérbeadó 
felszólítását követő 8 napon belül nem szünteti meg.

k) A Bérlő a bérlemény közvetlen környezetében akár a bérlő vagy tagja, dolgozói, üzleti 
partnerei, ügyfelei által tanúsított, a közösségi együttélés követelményeivel kirívóan 
ellentétes magatartásokat neki felróható okból az önkormányzat közterület felügyeletét 
ellátó szerve felé nem jelenti be.

1) A bérleményt a Bérbeadó felhívása ellenére sem használja, illetve nem rendeltetésszerűen 
használja.

m) A hatósági, tűzvédelmi, balesetvédelmi és polgári védelmi előírásokat a Bérbeadó felhívása 
ellenére nem tartja be.
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n) A székhelyében, lakcímében bekövetkezett változást nem jelenti be a Bérbeadónak.
o) Nem engedi be a Bérbeadó képviselőjét a bérleménybe a rendeltetésszerű használat 

ellenőrzése, illetve a Bérbeadót terhelő felújítási munkák végzése érdekében, ill. ezek 
végzésében akadályozza.

p) A jelen szerződésben egyes pontjaiban foglalt esetekben.

49. A bérleti jogviszony egyebekben az 54. pontban hivatkozott jogszabályok által szabályozott 
esetekben szűnik meg.

50. A bérleti jogviszony bármilyen megszűnése esetén a Bérlő köteles a bérleti jogviszony 
utolsó napján a bérleményt kiürítve, tisztán, az átvételkori felszereltséggel, a Bérbeadó 
képviselőjének átadni. A Felek az átadott bérleményről állapotfelvételt és helységleltárt, 
tartalmazó jegyzőkönyvet vesznek fel. A Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a bérleti 
jogviszony megszűnését követő 8 napon belül ingóságaitól kiürítve nem hagyja el a bérleményt, 
a Bérbeadó, illetve képviselője jogosulttá válik arra, hogy a helyiséget felnyissa, az 
ingóságokat a bérlő költségére elszállítsa, és a bérleményt birtokba vegye. A Bérbeadó az 
ingóságokon törvényes zálogjogot szerez a hátralékos bérleti és használati díj, valamint a 
járulékai erejéig. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlemény visszaadása csak a jelen pont 
szerinti eljárás lefolytatásával joghatályos, ennek megtörténtéig használati díjat köteles fizetni 
Bérbeadó felé. A bérlemény visszaadására irányuló eljárás lefolytatását Bérlő köteles írásban 
kezdeményezni Bérbeadónál. A birtok visszaadásának időpontját, a Felek azzal kapcsolatos 
jognyilatkozatait az eljárásról felvett jegyzőkönyv tartalmazza hiteles módon.

51. Ha a bérlemény korábban a Bérlő székhelyeként vagy telephelyeként, fióktelepként a 
cégbíróságon bejelentésre került, a bérleti jogviszony megszűnését követő 15 napon belül a 
Bérlő köteles azt töröltetni, és ezt a Bérbeadó felé igazolni.

52. A Bérlő a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén csere helyiségre 
nem tarthat igényt. Kártalanításra abban az esetben tarthat igényt, ha a bérleti jogviszony - 
részéről történő - felmondására a Bérbeadó szerződésszegése miatt került sor.

XI. Vegyes rendelkezések:

53. A Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó a jelen szerződésben szereplő adatait 
nyilvántartsa.

54. A jelen bérleti szerződében nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek 
bérletéről szóló 1993. évi LXXVIIL törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az Önkormányzat 
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 
35/2013. (VI. 20.) Budapest Józsefvárosi Önkormányzati rendelet mindenkori vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak.

55. Szerződő Felek az esetleges jogvitájukat elsődlegesen peren kívüli megállapodással 
kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a bérlemény helye szerint 
illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

56. A Bérlő kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei vállalására közjegyző 
előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot ír alá. Ez alapján bírósági végrehajtásnak 
van helye. A Bérlő tudomásul veszi, amennyiben az egyoldalú kötelezettségvállalási 
nyilatkozatot a jelen bérleti szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül nem írja alá, az 
Önkormányzatnak, illetve a Bérbeadónak a Bérlő kijelöléséről szóló jognyilatkozatához való 
kötöttsége megszűnik, és a jelen bérleti szerződés nem lép hatályba.
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57. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a bérleti jogviszonyból mindenkor fennálló bérleti díj, 
közmű díj és egyéb tartozás mértékét a Bérbeadó számlái, nyilvántartásai, könyvei alapján 
készült közjegyzői okiratba foglalt ténytanúsítvány igazolja, amelynek elfogadására a Felek 
jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak.

58. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Bérbeadó a közjegyzőtől a teljesítés 
kötelezettség lejárta, a bérleti jogviszony megszűnése megállapításának ténytanúsítványba 
foglalását is kérheti, amennyiben a bírósági nemperes eljáráshoz erre szükség van.

59. A Szerződő Felek a felkért közjegyzőnek a titoktartási kötelezettsége alól a felmentést 
megadják, abból a célból, hogy a fenti egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot, ill. a 
ténytanúsítványt elkészítse.

60. A Szerződő Felek rögzítik, hogy egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat és a 
ténytanúsítvány költségei a bérlőt terhelik.

61. A Szerződő felek rögzítik, hogy a lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény 11/A. § (1) bekezdése és a 95. § (2) bekezdése értelmében 2016. január 1. napjától a 
Bérbeadó a nem lakás céljára szolgáló helyiség tekintetében a jogszabályban meghatározott 
energiahatékonysági tanúsítvány másolati példányát a bérleti szerződés megkötését 
megelőzően köteles az új bérlőnek bemutatni és azt a szerződés megkötésével egyidejűleg a 
Bérlő részére átadni.

A Bérlő jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy HÉT-................................... azonosító számmal
ellátott energiahatékonysági tanúsítvány eredeti példányát megtekintette, továbbá az azzal 
mindenben megegyező másolati példányt átvette.

62. A jelen bérleti szerződés akkor lép hatályba, ha a Bérlő az óvadékot a Bérbeadónak 
megfizette, valamint a közjegyzőnél az egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláírta.

63. A jelen bérleti szerződés megkötésével a Szerződő felek között a bérlet tárgyában korábban 
esetlegesen létrejött szóbeli vagy írásbeli megállapodások a hatályukat veszítik, kivéve azokat, 
amelyek a jelen szerződés mellékletét képezik.

64. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a bérleti szerződés aláírására jogosultak. E 
kijelentésükért, valamint a bérleti szerződésben leírt adatok helyességéért teljes anyagi 
felelősséget vállalnak.

65. A jelen szerződés mellékletét képezi a Bérlő cégkivonata, aláírási címpéldánya, a 
képviselője személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolata.

Jelen szerződés [...] (...) számozott oldalból áll és 5 (öt) eredeti példányban készült. A bérleti 
szerződést a Szerződő Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Budapest,

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 
bérbeadó képviseletében eljáró 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Nováczki Eleonóra 

vagyongazdálkodási igazgató

Bérlő / képviselője
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12. sz. melléklet

a szám alatti, [...] helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása

Bérleti szerződést érintő módosítási javaslatok és nyilatkozat

Alulírott ................................................................................................................................... (név) mint a
..................................................................................................... (társaság neve) vezető tisztségviselője jelen 
pályázatban található határozatlan /határozott időre szóló* bérleti szerződéshez az alábbi módosítási
javaslatokat teszem / nem teszek módosítási javaslatot*

A *-gal jelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó

Alulírott ................................................................................................................................... (név) mint a
.................................................................................................... (társaság neve) vezető tisztségviselője 
nyilatkozom, hogy pályázati felhívás mellékletét képező bérleti szerződés tervezetekkel kapcsolatos 
észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló javaslatok Kiíró általi elutasítása esetén is 
fenntartom ajánlatomat.

Budapest,...............................................

pályázó aláírása/cégszerü aláírás
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13. sz. melléklet

Összefoglaló a benyújtandó ajánlat formai és tartalmi követelményeiről

Az ajánlatot az ajánlattevő/jogi személy/szervezet képviselője minden oldalon kézjegyével köteles 
ellátni. Az ajánlatnak folyamatos sorszámozással kell rendelkeznie.

A borítékon a következő szöveget kell feltüntetni:

„Budapest VIII. kerület, [...]. szám alatti [...] hrsz-ú helyiség bérbevétele”

Az ajánlatot sértetlen borítékban kell benyújtani, sérült, felnyitott borítékot a Bonyolító nem vesz át.

Ahol az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, az eredeti igazolást kell csatolni az ajánlathoz.

Az ajánlati biztosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kell beírni: ajánlati biztosíték

Az ajánlat tartalmát a következő sorrendben kell összefűzni:

1. Jelentkezési lap (1. sz.; vagy 2. sz. melléklet)
2. Ajánlati összesítő (3. sz. melléklet)
3. Üzlethasznosítási koncepció (4. sz. melléklet)
4. Eredeti, 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat nyilvántartásról vagy végzés a szervezet 

bejegyzéséről (jogi személy/szervezet esetén)
5. Aláírási címpéldány eredeti példánya vagy másolata (jogi személy/szervezet esetén)
6. A Ptk. előírásai szerinti bizonyító erejű meghatalmazás, amennyiben az ajánlatot nem a 

szervezet képviselője írja alá
7. Ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolás másolata
8. Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról, végrehajtási eljárásról (5. sz. 

melléklet, természetes személy esetén nem szükséges csatolni)
9. Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, ingatlanszerzési 

képességről, ajánlati kötöttségről (6. sz. melléklet)
10. Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható köztartozásról; Kiíróval szemben fennálló 

tartozásról (7. sz. melléklet)
11. NAV igazolása arról, hogy nem áll fenn köztartozása.
12. Helyi adó igazolás (beszerezhető: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala 1082 Budapest, Baross 

u. 63-67. II. em.)
13. 13. Bérbeadóval szemben fennálló tartozás igazolása (beszerezhető: JGK Zrt. 1084 Budapest, 

Öru. 8.1. 35. szoba)
14. Nyilatkozat pénzügyi alkalmasságról (8. sz. melléklet)
15. Nyilatkozat a bankszámlaszámról (9. sz. melléklet)
16. Nyilatkozat a szervezet átláthatóságáról (10. sz. melléklet)
17. A bérleti szerződéssel kapcsolatos észrevételek, módosítási javaslatok (12.sz. melléklet)
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Csarnok negyedi
üzlethelyiségek
bérbeadása
Pilot projekt

Előzmények

2021. március

Ismerkedés az üzlethelyiségekkel:
vizsgáljuk meg, hogy a Déri Miksa utcában 
lévő üres üzlethelyiségek milyenek, hogyan 
lehetne Őket hasznosítani.
- Interjúzás 14 Csarnok negyedi 
vállalkozóval.
- Saját koncepció elkészítése az
üzlethelyiségek bérbeadására, 9 Déri 
Miksa utcai üzlethelyiségre.

। 2022. április

Kivitelezés indulása
a Déri Miksa 
utcában.

2022.
július-augusztus

Projekt indítás

14 üzlethelyiség 
kampányszerű 
meghirdetése 
bérbevételre.

2022. június 2022.szeptember

Új koncepció

Ez a koncepció már a 
megvalósíthatóság jegyében 
készült, de tartalmazott olyan 
javaslatokat, melyekhez 
rendelet vagy szabályzat 
módosítás szükséges.

A projekt előkészítése

Megvalósítás részleteinek 
egyeztetése a JGK-val, üzletek 
felmérése, költségbecslések 
megrendelése, üzletek 
kitakarítása, pályázati 
dokumentáció előkészítése, 
kommunikáció tervezése.



XoiuoißcMd jpeÄßeu ^oujoso

'si ojpspiisouzsoq qqof 
>pzo }ueief pßasopqej p^oze 

;ej^eß©siXjeqp|zn zd jupjo^oÄß 
60^ isppq opAoeqe^j© 

Dspiifnßeuj nop ds^iai upa V

•>jppzspj>|no ÄßoA >ießes>{ad 
pppied piuu !>pso6uoq 

lueu ^leßepueA se >puze>j|epu8J 
pÄ|i©q spinig pom uoipjepjd 

>onjp oiepjep ^eÁpiu 'ueseAizs 
>pupuips p^eßasÄße opiipßjozs 

uoÄp ^8yeq^eÄuJ0>i v

ooin os>|i^ paa O|n[nßaui v



Kiadatlan üzlethelyiségek

Az IFUA által javasolt utcaszintű 
regenerációt példázza a Déri Miks 
utca megújítása, amely során az 
üzlethelyiségeket integratívan az 
utca részeként értelmezzük, 
javaslatunk pedig az új utca 
átadásával egyidejű 
hasznosításukat célozza.

Sarokpontok
az üzletek közös, kampányszerű meghirdetése, 

megvalósítás a jelenlegi rendeleti és határozati 
szabályoknak megváltoztatása és szervezeti 
átalakítás nélkül, 

az alapos tájékoztatás és ügyfélközpontú 
hozzáállás a bérbeadási folyamat során, 

a bérleti díjak csökkentett szinten való 
megállapítása a vonzóvá tétel és a bérlői felújítási 
kötelezettség végett,

Az átfogó cél az utca és a helyiek 
dinamikus kapcsolata, aminek 
köszönhetően élettel teli hely jön 
létre. Ennek érdekében az adott 
keretek között a lehetőség hírének 
eljuttatása az érdeklődők felé, és 
minél több bérbevett helyiség a 
pályázatot követően.

- a bérbeadási pályázat belépési küszöbeinek 
mérséklése, a pályázati dokumentáció árának 
eltörlésével.
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Bérleti díj számítása
Bérbeadási potenciállal rendelkező utcai földszinti és utcai pince helyiségek 
esetében (13 db):

A forgalmi érték 80%-nak alapul vétele a bérleti díjak meghatározásánál, a
248/2013. (VI. 19.) határozat 7. pontja alapján
- 30%~kal való csökkentés a közepes (3) vagy az alatti műszaki állapot 

végett

A több, mint 10 éve üres, elsősorban raktározásra alkalmas utcai pincehelyiségek 
esetében (1 db):

- A forgalmi érték 50%-nak alapul vétele a bérleti díjak meghatározásánál, a 
248/2013. (vi. 19.) határozat 7. pontja alapján

A pályázatok értékelése
Szempontok

Ajánlott nettó havi bérleti díj

Üzlethasznosítási koncepció 
az üzlethasznosítási 
koncepcióban megjelölőit 
tevékenység 
az üzlethelyiség külső 
megjelenése és az utcához 
való vizuális kapcsolódása 
a helyiség hasznosításának 
hosszútávú (6-8 év) víziója és 
a Csarnok negyedhez való 
kapcsolódása

Értékelés

64 pont

Összesen 
36 pont

Bírálati szempontok

Nettó havi bérleti díj Terv az üzlet
hasznosítására

Felújítás
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Pályázat pénzügyi hatása

14 üzietre vonatkozóan: Havi kiadás / bevétel Éves kiadás / bevétei

Jelenlegi közös költség 
kiadás az Önkormányzat 
számára

- 267 792 Ft - 3 213 504 Ft

Minimális bérleti díjon való 
kiadás melletti bevétel az 
Önkormányzat számára

* 974 649 Ft + 11 695 782 Ft

A pilot projekt ütemezése

2022. szeptember 26. 2022. november 30.
Pályázási időszak Ajánlati biztosiiék
kezdete befizotósenok

határideje

2022. szeptember 26 - 
november 24.
üzletek megtekintése

2023. január 31. 
Eredményhirdetés

2022. november 30. 2023. február

Pályázatok bekuidosenck Szerződéskötés
határideje': pályázatok bontása
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Bérelhető üzlethelyiségek
' j íníJín^n.^ciV

A Rév8 feladatai
A pályázat előkészítése

o üzletek felmérése: üzletek kiválasztása, alaprajzok elkészítése, üzletek 
befotózása. JGK-val együttműködésben: értékbecslések elvégzése, üzletek 
kitakarítása.

o online felület elkészítése, tartalom gyártás,
o kommunikációs kampány megtervezése.

A pályázat lebonyolítása
o az üzletek meghirdetése,
o kommunikációs kampány lefolytatása,
o kapcsolattartás az érdeklődőkkel, segítségnyújtás a pályázat leadásában,
o az üzletek megtekintésének megszervezése, lebonyolítása,
o a pályázat adminisztratív lebonyolítása: pályázatok bontása, feldolgozása,
o döntés előkészítés a pályázat eredményéről.

Nyertes pályázó összekötése a JGK-val.
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Értékelt ingatlan: Bp., VIH. kér., Bérkocsis utca 19. földszinti 'A ' üzlet (Hrsz.: 34867/0/4/1)
GRIFTON
Property 1

ingatlanforgalmi szakvélemény

a Budapest VIII. kér., Bérkocsis utca 19. szám (hrsz.:34867/0/A/l) alatti, 
Önkormányzati tulajdonú földszint, ajtó /A üzlethelyiség forgalmi értékéről

Készült : 1 példányban

Készítette : Toronyi Ferenc 
Ingatlanforgalmi értékbecslő 
névjegyzék szám: 03451/2002

Budapest, 2022. június 30.

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: + 36 (1) 270 90 86 E-mail: piwertYfoqrifton.hu

piwertYfoqrifton.hu


értékelt ingatlan: Bp., Vili. kér.. Bérkocsis utca 19. földszinti ‘A ' üzlet (Hrsz.: 34867/0/A/l)
GRIFTON
Property 2

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. - Vagyongazdálkodási Igazgatóság

ÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÓ ADATLAP 
AZ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKÉRŐL 

MEGBÍZÓ

MEGBÍZÁS TÁRGYA
Az értékelt ingatlan megnevezése : üzlethelyiség

AZ INGATLAN CÍME ÉS AZONOSÍTÁSA
Település (város, kerület, városrész) 
Utca, házszám, emelet, ajtó 
Hrsz.

: Budapest, VIII. kér. Csarnok-negyed 
: Bérkocsis utca 19. földszint, ajtó / A.
: 34867/0/A/l

TULAJDONVISZONYOK
Tulajdonos
Jelenlegi bérlő
A tulajdoni helyzet/forgalomképesség értékelése

: Vili. Kerületi Önkormányzat 
: nincs
: forgalomképes

ÉRTÉKELT ÉRDEKELTSÉG : tulajdonjog

: fordulónaptól számított 180 nap

AZ INGATLAN FŐBB JELLEMZŐI

ÉRVÉNYESSÉG

Ingatlan típusa
Épületen belüli elhelyezkedése 
Közmű-ellátottság 
Építési technológia 
Alapterűlet
Belmagasság
Eszmei hányad
Társasház telkének területe

: üzlethelyiség
: földszint (utcai)
: villany, víz, csatorna, gáz
: hagyományos, tégla 
:38m2
: 4,1-4,75 méter
: 194/10.000
: 805 m2

ÉRTÉKELÉS
Értékelés alkalmazott módszere 
Értékelés fordulónapja

: összehasonlító és hozam alapú elemzés 
: 2022. június 30.

MEGÁLLAPÍTOTT ÉRTÉK
Fajlagos forgalmi érték kerekítve
Az ingatlan forgalmi értéke kerekítve

Az ingatlanhoz tartozó telekhányad eszmei értéke

Az ingatlan likvidációs értéke

: 693.947,-Ft/m2
: 26.370.000,- Ft
azaz fíuszonhatmillió-háromszázhetvenezer forint

; 10.300.000,-Ft
azaz Tízmillió-háromszázezer forint

: 20.130.000,- Ft
azaz Húszmiltiázszázharnuncezer forint

Budapest, 2022. június 30. Készítette:

Toronyi Ferenc 
Ingatlanforgalmi értékbecslő 
névjegyzék szám: 03451/2002

Grifton Property Kft.
1042 Budapest, ióíse* Attila u. *-ő.

Adószám: 22679026-2-*!
Cg.: 01-09-93866*

2022 JúL 21

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.-. + 36 (1) 270 90 86 E-mail: oropertyi.aqrifton.hu

oropertyi.aqrifton.hu


GRIFTON
Értékelt ingatlan: Bp., HU. kér., Bérkocsis utca 19. földszinti 'A ‘ üzlet (Hrsz.; 34867/0/A/l) Property g

INGA TLANÉRTÉKELŐ ADA TLAP

1. A SZAKÉRTŐI JELENTÉS TÁRGYA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt - Vagyongazdálkodási Igazgatóság (1084 
Budapest, Őr utca 8.) megbízta a Grifton Property Kft.-t a 1084 Budapest, Bérkocsis utca 
19. szám alatti, 34867/0/A/l hrsz-ú földszint /A üzlethelyiség értékelésével.

Az ingatlanértékelés célja az ingatlan bérbe adásának megalapozást szolgáló forgalmi 
érték és likvidációs érték megállapítása.

2. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

2.1. Az értékelési szabályzat, jogszabály, amelynek megfelelően az értékelés készült

Az ingatlanértékeié) adatlap a forgalmi érték egyszerűsített dokumentálási formában 
történő megállapítása. A vonatkozó - a Magyar Ingatlanforgalmazók Szövetsége szakmai 
bizottsága által kidolgozott - ajánlásoknak megfelelően, az abban meghatározott 
eljárásokat követve, az Állóeszköz Értékelők Európai Csoportja (TEGOVA) szakmai 
útmutatásai szerint, az ingatlan jellegére tekintettel a piaci adatok összehasonlító 
elemzésén alapuló és a hozam alapú módszert alkalmaztuk. Az értékelésnél figyelembe 
vettük a 25/1997. (VIII. 1.) PM és az 54/1997. (VIII. 1) FM sz. rendeleteket, továbbá a helyi 
Önkormányzat speciális kitételeit is. Az ingatlan értékesítése a szabadpiacon történik, az 
eladó nincsen eladási kényszer alatt. Az alkalmazott módszer és a levont következtetések 
értelmezése ezekben a jogszabályokban és iránymutatásokban rögzítettek 
figyelembevételével, az ott meghatározottak szerint értendők.

2.2. A szakértői jelentésben használt értékformák, módszerek megnevezése

Figyelemmel az értékelendő ingatlan sajátosságaira, továbbá az értékelés céljára az 
értékelési gyakorlatban használt eljárások közül a vizsgált ingatlan esetében a piaci 
információk elemzésére épülő összehasonlító módszert, illetve a hozam alapú 
megközelítést alkalmaztuk.

2.3. Helyszíni szemle és időpontja

Helyszíni szemle időpontja : 2022. június 29.

2.4. Felhasznált dokumentumok

- tulajdoni lap (nem hiteles, 2022. június 27.) 
szintrajz (részlet)

- társasházi alapító okirat (részlet)

Az ingatlanról fényképfelvételek készültek, melyeket mellékletként csatoltunk.

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: +36 (1) 270 90 86 E-mail: oroDertv@arifton.hu

mailto:oroDertv@arifton.hu


GRIFTON
Értékelt ingatlan: Bp., VIII. kér., Bérkocsis utca 19.földszinti 'A ’üzlet (Hrsz.: 34867/0/A/I) Property 4

3. AZ INGATLAN ISMERTETÉSE

3.1. Ingatlan-nyilvántartási adatok

Település 
Besorolás
Cím
Helyrajzi szám 
Megnevezése
Terület 
Tulajdonos (ok) 
Széljegyek 
Terhek

: Budapest, Vili. kér.
: belterület
: 1084 Budapest, Bérkocsis utca 19. földszint, ajtó: /A
: 34867/0/A/l
: üzlethelyiség
: 38 m2
: VIII. Kerületi Önkormányzat, 1/1 tulajdoni hányad

3.2. Az ingatlan elhelyezkedése, általános leírása

Az értékelésbe vont ingatlan Budapest VIII. kerületében, Csarnok-negyed elnevezésű 
városrészben, a Bérkocsis utca és a Bacsó Béla utca sarkán lévő társasház földszintjén 
található. A vizsgált ingatlan a Bacsó Béla utcára nyílik. Környezetében társasházas és 
üzleti, valamint intézményi célú ingatlanok találhatóak, a földszinten és a pincében 
többnyire üzlethelyiségekkel, műhelyekkel, raktárakkal. Az értékelt ingatlan közvetlen 
közelében számos alapfokú ellátási funkció megtalálható. A környék összközműves, az 
utcák burkoltak. A közbiztonság átlagosnak mondható.
Az ingatlanban minden közmű megtalálható. Tömegközlekedéssel a környéken közlekedő 
autóbuszokkal, trolibuszokkal érhető el. Személygépkocsival legkönnyebben a Bacsó Béla 
utca felől közelíthető meg.

3.3 Felépítmény ismertetése

Építés ideje 
Ingatlan típusa 
Építési mód 
alapozás 
szigetelés 
tartó szerkezet 
födémszerkezet 
falazat 
tetőszerkezet 
héjazat

: 1880-as évek
: társasház
: hagyományos, tégla
: sávalap, állapota nem ismert
: bitumenes szigetelés, állapota nem ismert
: tégla szerkezet, közepes állapotú
: acélgerendás, közepes állapotú
: tégla szerkezet, közepes állapotú
: magastetö, megfelelő állapotú
: cserépfedés, közepes állapotú 

külső felületképzés: kőporos vakolat, gyenge állapotú
Értékelt ingatlan
külső nyílászárók : faszerkezetű ajtók és ablak, fémredőnnyel védett, gyenge állapotú
belső nyílászárók : faszerkezetű ajtók, műanyag szerkezetű harmonika ajtó, gyenge 

állapotúak
padozat, burkolat : betonjárólap burkolat, gyenge állapotban
belső felületképzés: vakolt, festett, csempézett falak, gyenge állapotban
gépészet, hőleadók: gázkonvektor, villanybojler

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: +36 (1) 270 90 86 E-mail: pi'operty@qrí fton.hu
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Az értékelt ingatlant magába foglaló épület az 1880-as években épült, hagyományos tégla 
szerkezettel, pince + földszint + 3 emelet kialakítással. Az ingatlan a Bérkocsis utca és a 
Bacsó Béla utca sarkán lévő társasház földszintjén található és a Bacsó Béla utcáról 
önállóan megközelíthető. Az ingatlanban minden közmű adott. A vizsgált ingatlan több 
helyiségre osztott, üzlettérre, raktárra, vizesblokkra és hütőraktárra, melyek belmagassága 
4,1 - 4,75 m. A bejárati ajtó és ablak faszerkezetű, fémredőnnyel védettek, gyenge 
állapotúak. A zuhanyzó műanyag szerkezetű harmonika ajtóval felszerelt a többi belső 
nyílászáró faszerkezetű, gyenge állapotú. A padozat betonjárólap burkolatú, gyenge 
állapotú. A falak vakoltak, festettek, csempézettek, gyenge állapotúak. A falakon beázások 
salétromosodás jelei láthatóak.
Elektromos áram: közüzemi hálózatra csatlakoztatva, hitelesített mérőóra van.
Víz: közüzemi hálózatra csatlakoztatva, hitelesített mérőóra van.
Használati meleg víz: villanybojlerről biztosított.
Csatorna: közüzemi hálózatra csatlakoztatva.
Gáz: közüzemi hálózatra csatlakoztatva, hitelesített mérőóra van.
Gyengeáramú berendezéseket nem találtunk.
Az ingatlan fűtését gázkonvektor biztosítja.
A szemle során az ingatlan üres volt.
Összességében a vizsgált ingatlan gyenge műszaki állapotban van.

3.4. Alapterületi adatok

Az ingatlan hasznos alapterületi adatai a mellékelt, ellenőrzött alaprajz alapján, kerekítve 
kerültek meghatározásra.

Helyiség-megnevezés
helyiségek nettó 
alapterülete, m2

Ingatlan helyiségei
Üzlethelyiség 22,28
Raktár 7,12
Hütő 4,60
Raktár, zuhanyzó 2,76
WC 0,99
Összesen 37,75
Alaprajz szerinti, helyszínen ellenőrzött terület (m2) 37,75
Tulajdoni lapszerinti terület (m2) 38,00

Az értékmeghatározás során figyelembe vett hasznos alapterület összesen: 38,0 m2.

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: +36 ( i) 270 90 86 E-mait: propertv@arifton.hu
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Értékelt ingatlan: Bp., Vili. kér.. Bérkocsis utca 19. földszinti 'A ' üzlet (Hrsz.: 34867/0/A/l)
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4.2 . Forgalmi érték meghatározása hozam alapú elemzéssel

A bérleti díjból származó éves bevétel nagyságát az ingatlan bérbe adható hasznos 
alapterülete után vehetjük figyelembe. A bérleti díjat a környéken kialakult bérleti piacnak 
megfelelően 4.250 Ft/m2/hó értéken becsültük meg. A kapacitás kihasználtságot 75 %-ra 
terveztük.
A hazai gyakorlatban általános bérleti konstrukciók alapján a bérbeadót terhelik a 
fenntartási költségek, az adók, a biztosítás és a fenntartási alap képzése. Az üzemeltetés
energiaellátás költségeit majd minden esetben a bérlőkre terhelik át. Az üzemeltetési 
költséget a bérleti bevételek 10 %-ban számszerűsítettük. A közvetlen tőkésítés 
módszerénél egyetlen évre vonatkozóan becsült jövedelmet számítunk át értékmutatóvá. A 
vizsgált ingatlan esetében 6,0 %-os tőkésítési rátát alkalmaztunk.

33 
Hasonlító adatok Méret (mz) Bérleti díj Ft/hó Fajlagos bérleti dg 

R/m2/hó
1. Üzlet, földszint, Déri Miksa utca 20 75 000 3 750
2. Üzlet, földszint, Kis Fuvaros utca 23 85 000 3 696
3. Üzlet, földszint, Nap utca 54 145 000 2 685
3. Üzlet, földszint, Népszínház utca 26 150 000 5 769
4. Üzlet, földszint, Üllői út 14 75 000 5 357
Átlag bérleti díj Ft/m2/hó 4 250
galéria miatti korrekció 0%
Korrigált bérleti díj Ft/m2/hó 4 250

Megnevezés Adatok, értékek
Bevételek
A bérleti leg hasznosítható terület 38
Lehetséges bérleti bevétel, Ft/hó 161 500
Lehetséges bérleti bevétel, Ft/év 1 938 000
Tervezhető kihasználtság, % 75%
Figyelembe vehető bevétel, Ft 1 453 500
Kiadások, Ft
A tulajdonos fenntartási költségei, a bevétel 3 %-a 43 605
Menedzselési költségek, a bevétel 3 %-a 43 605
Felújítási költségalap, a bevétel 4 %-a 58140
Kalkulálható költségek összesen, Ft 145 350
Éves üzemi eredmény, Ft 1 308150
Tőkésítési ráta 6,0%
Tőkésített érték, Ft 21 802 500
Befektetési kiadások 1 000 000
Az ingatlan hozadéki értéke, Ft 20 802 500
Hozadéki érték kerekítve, Ft 20 800 000

Tőkésítési ráta becslése: %
Kockázatmentes kamatláb :2,5
Ország kockázat
Ingatlanpiaci kockázat :2,0
Ingatlan típus kockázat :0,4

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: +36 (1) 270 90 86 E-matl: propertv@qrifton.hu
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4.3 A tárgyi ingatlanra jutó földterület értékének számítása

Az eszmei hányadhoz tartozó telekértéket a piaci adatok alapján állapítottuk meg.

Megnevezés
Átértékelendő 

íngad an feUemzŐi

öb&zehaaoiűíid adatok jellemzői

1 ? 3 4

Az fogatta ftmkcidja 

TeiepüH« 
Utca, házszám 

Telek icnlle« 
Jellemzők

Közmávesítcraég 
Ajánlati ár Ft-bau 

Ajánlat ideje 

ötszebasonUtó adat forrása, beazonosíthat ósága

Telek

Bp..VlU. kér. 

Bérkocsi» utca 19.

80S
Vk-VDl-t övezeti 
betotolóaú telek, 

maximálta beípíúietiSsíg 
SO %, »zrcMerüleo mutató 

43 m'/m', maximálta 
ípItmétprmgMl^ 21 

méter

OeszközmÖves

Épiitii lelik 

Bp, Vili.kér. 
Bauer Sándor utca

1036 
Ll-VIIl-1 övezed 
beaoraláiü telek, 

maximul» 
beépíthetőség 65 %, 

«tiûUrülcd mutató 4,0 
m2/m2, ™ ovimat.« 

építménymagicság 30 
méter.

öaszközmüves 

665 COO O00

2021 
iœcora/32327404

Êphtà letek 

Bp.,vm. kér. 
Bóksyjlrms utca 

407 
U-Vltl-7 övezeti 
bcMroUaú relék, 

maximális 
beépiihetőség 65 %, 

ezinrcrúleti mutató 43 
m2/m2. maximálta 

építmésyraagmsig 25 
méter.

össakóimfivea 
360 000000 

2021 

iagxrom/30931303

Épltc«> telek 

Bp, Vili. kér. 
Rigó utca 

»3 
VK-VUl-2öveceü 
besorolású relék, 

maximál» 
beépíthetőség 65%. 

minurOleti mutató 33 
m2/m2. maximéi» 

építménymagasság 23 
méter.

baazkázmSrea 
1130000 000 

2021 

iae’.com/3235&564

Épitéai lelek 

Bp, VIII. két.
Vigutca 

680 
Ll-VlII-1 Övezeti 
beaoroláaú telek, 

maximális 
beépíthetőség 65%, 

seinrerületi mutató 4,0 
m2/m2, maximális 

építménymagasság 19 
méter.

OmkOzmütTS 

235000000 

2021 
ine.com/32358564

Fajlagos kioálui ír (Ft/m’} 641 992 884 521 IU2 265 345 588

Korrekció« tósvezók Szájaiétól koirefcaó Százalékot korrekdö Százalékos korrekció Százalékos korrekció

elhelyezkedő (í) 

ingaiJaa mérete (2) 

beépíthetőség (3} 

használ hatóság (4) 
közművei ítertség (5) 

aj isi ab vagy eladási it (6)

romabb 

hasonló 

toíebb 

azonos 

hasonló 
ajánlat

5% 

0% 
10%

VA 

0% 
.10%

hmonló 

kùebh 
kisebb 
axonot 

hasonló 

ajánlat

0%

3%

10%
0%

VA 
■ IVA

hasonló 

hasonló 

kisebb 
azonos 

hasonló 

aiinlftt

0%

0% 

10%

0s/, .

VA

■IVA

hasonló 

kisebb 
kisebb 

azonos 
hasonló 

ajánlat

0% 
^% 

10%

0% 
0% 

-10”/.

A piád korrekció aértéke testeten s% e%

Kottigi!tf»jlígos tintáéi ink (Ft/a 673 986 840 295 1132265 328 309

A figyelembe vertsúfyw&niok 100% 25% 25% 25% 25%

Korrigált súlyozott átlag eladási ár (Ft/m5 661636

Teleknagyság (m2) 805
Eszmei hányadok a társasházban összesen 10 000
Albetétre jutó eszmei hányad 194
Albetétre jutó tefekhányad (m2) 16
Átlagos, fajlagos telekérték (Ft/m2) 661 636
Az ingatlanhoz tartozó telekhányad 
eszmei értéke kerekítve (Ft) 
(albetétre jutó telekhányad x fajlagos 
telekérték) 10 300 000 azaz TIznülliő-háromszázezcrforint

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: +36 (1) 270 90 86 E-mail; Dropertv@qrifton.hu

ine.com/32358564
mailto:Dropertv@qrifton.hu
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4.4 A tárgyi ingatlan forgalmi értékének megállapítása

A piaci összehasonlításon alapuló megközelítésre vonatkozóan az a véleményünk, hogy 
megfelelő számú adat állt rendelkezésünkre ahhoz, hogy az e módszerrel kapott értéket 
megbízhatónak tekinthessük. A hozamalapú megközelítéssel végzett számítások során 
prognosztizáltuk a bérbe adható területek hasznosításából realizálható árbevételt. A 
hozamszámítás azoknak a tulajdoni előnyöknek a jelenlegi értékét tükrözi, amelyekért egy 
befektető hajlandó fizetni, a piaci szereplők érdeklődése viszont nehezen számítható ki. Az 
előbb említett tényezők miatt a két értékelési módszer eredményét 70-30 %-os súlyozással 
vettük figyelembe.

Piaci összehasonlító 
módszerrel számított érték, Ft

Hozamalapú becsléssel 
számított érték, Ft

Súlyozás 70% 30%
28 760 000 20 802 500

Elfogadásra javasolt érték, Ft 26370000

Az ismertetett módszerrel és feltétellel a 1084 Budapest, Bérkocsis utca 19. szám 
(34867/0/A/l hrsz-ú) alatti földszint, ajtó /A. üzlethelyiség jelenlegi piaci értékét:

26.370.000 Ft-ban, 
azaz 

Huszonhatmillió-háromszázhetvenezer forintban
határoztuk meg.
A forgalmi érték tehermentes ingatlanra vonatkozik, és ÁFA-t nem tartalmaz!

Budapest, 2022. június 30.

Toronyi FerencGrifton Property Kft.
1042 Budapest József Aitila u. 4-5.

Adószám; 22679026-2-4]
Cg.: 01-09-938664

Ingatlanforgalmi értékbecslő 
névjegyzékszám: 03451/2002

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: +36 (1) 270 90 86 E-mail; Dropertv@arifton-hu
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5. Speciális feltételezések, korlátozások

A megállapított érték az ingatlan forgalomképes, beköltözhető, teljes per-, igény- és 
tehermentes állapotú tulajdonjogára vonatkozik, a helyszíni szemlén megismert állapotban.

Az értékelő kijelenti, hogy az értékelés tárgyát képező ingatlanhoz semminemű személyes 
és anyagi érdekeltsége nem fűződik, az általa meghatározott érték semmilyen 
összefüggésben nincs a megbízási díj nagyságával.

Az értékelést a készítendő szakvéleményben részletesen felsorolt, kapott szóbeli és írásbeli 
információk alapján készítettük el. A Megbízó az általa szolgáltatott és az értékelésnél 
felhasznált adatok hitelességét és valódiságát szavatolja.

így a Megbízó által rendelkezésünkre bocsátott iratok, egyéb dokumentumok 
tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot (jogcím, vagyonjogok 
érvényessége, stb.) nem folytattunk. Az ingatlan forgalomképességének jogi eredetű 
korlátozásáról a tulajdoni lapon bejegyzetteken túlmenően nincs tudomásunk, de ezért 
felelősséget nem vállalunk.

A rendelkezésünkre bocsátott adatok és információk, melyeket az értékelés során 
felhasználtunk, tudomásunk szerint helytállóak és pontosak, azonban teljes körű 
ellenőrzésüket nem volt módunkban elvégezni, ezért felelősségünk e vonatkozásban 
korlátozottnak tekintendő. A szakvéleményhez csatolt iratok és dokumentumok csak az 
ingatlan bemutatását szolgálják.

Megbízó tudomásul veszi, hogy az értékelő az értékelést szemrevételezés és a Megbízó 
adatszolgáltatásai alapján készíti. Az esetlegesen fennálló, de szemrevételezéssel nem 
észlelhető értékbefolyásoló tényezőkért az értékelő felelősséget nem vállal (pl.: 
épületszerkezeti, talajfelszín alatti, stb. problémák).

Az ingatlanon értékelt felépítmények értéke magában foglalja az épület rendeltetésszerű 
használatához szükséges felszerelések, gépészeti berendezések értékét, de nem tartalmazza 
az adott funkcióhoz kapcsolódó telepített vagy mobil eszközök értékét.

Az értékelés időpontja 2022. június hó, a közgazdasági, jogi feltételek és piaci viszonyok 
előre kellő pontossággal nem prognosztizálható változásai módosíthatják, illetve 
érvényteleníthetik a szakértői vélemény forgalmi értékre vonatkozó megállapításait, ezért 
az értékelés fordulónapját követő 6. hónapon túl történő felhasználás esetén a megadott 
érték felülvizsgálata indokolt.

Az általunk meghatározott érték a fentiekben vázolt feltételeken alapul, és a Megbízó által 
megjelölt célra történő felhasználásban érvényes.

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: +36 (1) 270 90 86 E-mail: DropertvcajQrifton.hu

DropertvcajQrifton.hu
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MELLÉKLETEK

Tulajdoni lap 
Szintrajz (részlet) 

Társasházi alapító okirat (részlet) 
Fényképek 

Térkép

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: +36 (1) 270 90 86 E-mait: DroDertv@ariFton.hu

mailto:DroDertv@ariFton.hu
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Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali F3 os ztál y
Budapest,XI., Budafoki út 59. 151 9 Budapest, Ff. 41S

Nem hiteles tulajdoai lap ■ Teljes másolat

Mzgrenöclés szám: 8000004/305390/2022
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BUDAPEST VIII.KÉR.

Belterület 34867/0/A/l helyrajai szám
1094 BUDAPEST VIII.KÉR. Bérkocsis utca 19. Éöldazint. ajtó:/A. “feiülvizsgála 

....... I. R É S Z
1. Az egyéb önálló ingatlan adatai;

megnevez és terület szobák száma eszmei hányad tulajdoni 6 
m2 egéaz/fél

Oldal:

üzle thelyiség 38 8 8 194/10000
Be jegyző határozat: 999996/1999/

2. bejegyző határozat; 109101/1996/1996.05.16
Társaaház
Az önálló ingatlanhoz tartoznak az aia pító okiratban meghatározót

Önkor máávz.
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1. tulajdoni hányad; 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő; 1Û91Û1/1996/1996 .05 .16 
jogcím: 1991. évi XKKIII. tv. 212784/1993/1993 .11.04 
jogcím: eredeti felvétel 109101/1996/1996 .05 .16 
jogállás ; tulajdonos
név: VIII.KE.R. ÖNKORMÁNYZAT
cím: 1092 BUDAPEST VIII.KÉR. Baross utca 65-67.
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TÁRSASHÁZ TULAJDONT ALAPÍTÓ OKIRAT

A Bp. Józsefvárosi Önkormányát (Bp. VIII. kér. Baross u. 65- 
67.) tulajdonában lévő Budapest, VIII. kerületi 352 sz, 
tulajdoni lapon nyilvántartott 34867 hrsz-ú 805 oi2 
alapterületű, természetben Bp. VIII, Bérkocsis u. 19. /Bacsó 
Béla u. 29./ szám alatti házasingatlant -annak a lakások és 
helyiségek bérletére-, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló, 1994. évi XVII. törvénnyel 
módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 51. §.-a szerinti 
elidegenítése érdekében a mellékelt tervrajzok és műszaki 
leírás alapján

«TÁRSASHÁZZÁ

alakítja.

A társasház lakásai és nem lakás céljára szolgáló helyiségei 
az 1977.évi 11.sz. tvr., valamint a jelen alapító okirat 
rendelkezéseinek megfelelően, mint öröklakások /Iákasként 
használt öröktulajdonú helyiségek/ és nem lakás célját 
szolgáló helyiségek -természetben megosztva a közös 
tulajdonban maradó telekrészek, épületrészek, berendezések és 
felszerelések közös használatának jogával- a vevők magán 
tulajdonába kerülnek azzal, hogy a mindenkori 
tulajdonostársak egymás közötti jogviszonyát az 1977. évi 11. 
tvr. rendelkezései és az alapító okiratban foglaltak az 
alábbiak szerint szabályozzák.

II.
KÖZÖS ÉS KÜLÖN TULAJDON

A.
KÖZÖS TULAJDON

A tulajdonostársak osztatlan közös tulajdonában maradnak az 
ingatlannak mindazon részei, amelyek nincsenek külön 
tulajdonban, nevezetesen a mellékelt tervrajzon és műszaki 
leírásban feltüntetett és alább felsorolt telek, 
építményrészek és berendezések: T
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■Közös tulajdoni illetőség

a/ Közös illetőségű területek:

I.

Pinceszint
Telek 805 m2

II. Lépcsőház 8,10 m2
III. Folyosó 92,73 m2
IV. Raktár 102,79 m2
V. Pincerekeszek 282,73 m2

' — ax— xx-a. — —• -X —.-----
Pinceszint összesen: 486,35 m2

í' * •
Földszint -

t

II. Lépcsőház 28,79 m2
VI. Kapubejáró 23,20 m2
VII. Világitóudvar 11,42 m2
VIII. Udvar 112,42 m2 „ « -
IX. KÖZÖS WC 2, 72 m2 -
X. Előtér 2, 55 m2

Földszint összesen: 131,10 m2

I. emelet

II. Lépcsőház 24,79 m2
VII. Világító 3,00 m2
IX. Közös WC 1, 28 m2
XI. Függőfolyosó 33,70 m2

»— •"« «« W« M*» «X» W «X» 1 •a. w> ax ax xa * X» <H» *-• xx x> M aw *
I. emelet <összesen: 62,77 m2

II. emelet
II. Lépcsőház 24,79 m2
XI. Függőfolyosó 33,70 m2

II. emelet összesen: 58, 49 m2

/
III. emelet

II. Lépcsőház 24,79 m2
IX. Közös WC 1,28 m2
XI Függőfolyosó 33,70 m2
•— xx «* —x «- ax xx M . —
III. emelet összesen: 59,77 m2



f

3

Padlás

II. 
III.
IV. 
XII.
XIII.

Lépcsőház 4,20 m2
Folyosó .4,38 m2
Raktár 5,62 m2
Mosókonyha 19,79 m2
Padlástér 534,13 m2

Padlás összesen: 563,12 m2

b/ További közös tulajdonban lévő vagyontárgyak:

*■
t

XIV. Alapozás, teherhordó szerkezetek, felmenő falak, 
pillérek, kémények, kitöltő falak

XV. Födémek

XVI. Tetőszerkezetek és tetőhéjalások

XVII. Utcai, udvari és légudvari homlokzatok

XVIII. Épületbádogos szerkezetek

XIX. Közös használati helyiségek és területek 
berendezései és burkolatai, nyílászárói

XX. Lépcsőházak szerkezetei és burkolatai

XXI. Korlátok, lakatos szerkezetek

XXII. Víz- és csatorna alapvezetékek a külön tulajdoni 
illetőségek leágazásáig, vízóra

XXIII. Elektromos fővezetékek az egyéni fogyasztásmérők 
bekötéséig, főelosztó, elosztó

XXIV. Gáz alap- és felszálló vezetékek az egyéni 
fogyasztásmérők bekötéséig

A közös 
tulajdoni

tulajdon 10.000/10.000, azaz: tizezer/tizezred 
hányadból áll.



1084 Budapest, Bérkocsis utca 19. földszint ’A’ üzlethelyiség Hrsz 34867/0/A/l

Vízóra

2022. június 29.



1084 Budapest, Bérkocsis utca 19. földszint ’A’ üzlethelyiség Hrsz 34867/0/A/l

Társasház utcai homlokzata Vizsgált ingatlan frontja

Vizsgált ingatlan bejárata

2022. június 29.



A tuiajdonostárgak külön tulajdonába kerülnek sínt 
társasháztulajdoni illetőségük alkotórészei az I. - XXIV. 
szám alatt felsorolt, közös tulajdonban maradó vagyonrészek 
használatának jogával együtt, természetben megosztva az egyes 
építmények# azok tartozékai .és . felszerelései, az alábbiak 
szerint: ;■.. . •

FÔWSZIMT

l.V A Józsefvárosi önkormányzat tulajdonát képezi és az 1» 
/számú társasháztulajdoni illetőséghez tartozik, az alapító 

okiratban és a tervrajzon 1. számmal jelölt Sp. VXXX. 
Bérkocsis ú. 19. földszint A~$an található# Bacsó 
u. felöli, utcai bejáratú 38 a2 alapterületű eladótér,' 2 
raktár, .hűtó# WC helyiségedből álló. m lakás célját 
szolgáló helyiség, melyhez a közösségben maradó 
vagyonrészekből 194/10.000-ed .rész tulajdoni illetőség 
tartozik. 

*1 «■
2 ./ A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képezi és a 2. 

számú társasháztulajdoni illetőséghez tartozik, az alapító 
okiratban és a tervrajzon 2. számmal jelölt VXXX. 
Bérkocsis tu 19. földszint. B~ben található, a Bacsó Béla 
u. felöli, utcai bejáratú 33 m2 alapterületű műhely, 
raktár helyiségekből álló mű lakás ■ célját szolgáló 
helyiség, a közös tulajdonú IX. sz. WC használati jógával, 
melyhez, a közösségben maradó vagyonrészekből 160/10.000-ed 
rész tulajdoni illetőség tartozik.

3 ./ A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képezi és a 3. 
számú táxsasháztulajdoni .illetőséghez .tartozik# az alapító 
okiratban és a tervrajzon 3. szánnal jelölt Bp. VIXI. 
Bérkocsis u. 19. földszint Oben található, a Bacsó Béla 
u. felöli, utcai bejáratú 21 m2 .alapterületű műhely 
helyiségből álló nem lakás célját 'szolgáló helyiség', a 
közös tulajdonú IX, sz. WC használati jogával, melyhez a 
közösségben maradó vagyonrészekből 10?/10.000-ed rész 
tulajdoni illetőség tartozik.

4 ./ A Józsefvárosi önkormányzat tulajdonát képezi és a 4. 
számú társasháztulajdoni illetőséghez tartozik, az alapító 
okiratban és a tervrajzon 4. számmal jelölt Bp. vili. 
Bérkocsis u. 19. földszint b-ben található, a Bacsó Béla 
u. -felöli, utcai bejáratú 28 m2 alapterületű műterem, 
zuhanyzó, WC helyiségekből álló ma lakás célját szolgáló 
helyiség# a közös tulajdonú IX. sz. WC használati jogával, 
melyhez a közösségben maradó vagyonrészekből 143/10.000-ed 
rész tulajdoni illetőség tartozik.



TERKEP

Budapest, Vili. kér. Bérkocsis utca 19.



1084 Budapest, Bérkocsis utca 19. földszint ’A’ üzlethelyiség Hrsz 34867/0/A/l

Mosdó + zuhanyzó WC

Raktár Hűtőkamra

2022. június 29.



HELT-EXPERT
1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. 
Cégjegyzékszám: 01-09-386623 
Adószám: 29311897-1-42

Iroda:
1089 Budapest, Reguly Antal utca 20.
Tel.:+36 1 794 5434

INGATLANVAGYON - ÉRTÉKELÉS

1084 BUDAPEST, Déri Miksa utca 11.
szám alatti helyiségről.

Hrsz.: 34953

1. példány

Készítette:
LEVELEKI TÜNDE 

ingatlanvagyon-értékelő
Engedély száma: 06183/2010
Tel.: + 36 70 330 5909
tunde.leveieki@ingatlanerteke.hu

2022. augusztus 3.

ingatlanerteke.hu 1
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1084 BUDAPEST, Déri Miksa utca 11. Hrsz. 34953

TARTALOMJEGYZÉK

ÉRTÉKELÉS! BIZONYÍTVÁNY

1. ELŐZMÉNY

2. A SZAKÉRTŐI FELADAT MEGHATÁROZÁSA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉUA

3. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

4. AZ INGATLAN ADOTTSÁGAINAK ISMERTETÉSE

5. ÉRTÉKELÉS

6. AZ INGATLAN EGYEZTETETT FORGALMI ÉRTÉKE

7. KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK

MELLÉKLETEK

Tulajdoni lap fénymásolata

Alaprajz/tervek

Környezetvédelmi nyilatkozat

Övezeti besorolás

Fényképfelvételek

Ingatlan elhelyezkedését mutató térkép

x nem hiteles

x

o nem vélelmezhető

x

x

X
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1084 BUDAPEST, Déri Miksa utca 11. Hrsz. 34953

ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY
MEGBÍZÓ

Megbízó neve
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási 
igazgatóság

Megbízó címe : 1084 Budapest, Őr utca 8.

AZ INGATLAN CÍME ÉS AZONOSÍTÁSA
Település (ir. szám, város) 
Utca, házszám 
Hrsz.

Az ingatlan megnevezése (túl.lap szerint) 
Az értékelt helyiségcsoport jelenlegi hasznosítása

1084 BUDAPEST
Déri Miksa utca 11.
34953
az értékelt helyiség az alaprajzon A/19 számmal jelölt 
kivett lakóház, udvar és gazdsági épület
nincs hasznosítva

ÉRTÉKELÉS
Értékelés alkalmazott módszere: : piaci összehasonlító- és hozamalapú módszer
Értékesíthetősége: : átlagos (kiegyensúlyozott piac)
Helyszíni szemle időpontja: : 2022. július 1.
Értékelés fordulónapja: : 2022. júliusi.
A szakvélemény érvényességi ideje: : 2022. december 28.

MEGÁLLAPÍTOTT ÉRTÉK

Az ingatlan becsült piaci-forgalmi értéke az értékelés 16 910 000 Ft
fordulónapj'án, per- és igénymentesen, kerekítve azaz Tizenhatmiilió-kilencszáztízezer- Ft.

Az ingatlan becsült fajlagos piaci-forgalmi értéke az 247 258 Ft
értékelés fordulónapján, per- és igénymentesen, 
kerekítve (Ft/m2 ) azaz KettŐszáznegyvenhétezer-kettőszázötvennyolc Ft.

A telek piaci-forgalmi értéke az értékelés 157 600 000 Ft

fordulónapján, per- és igénymentesen, kerekítve azaz Egyszázötvenhétmillió-hatszázezer- Ft.

A megállapított értékek bruttó értékek.

Az ingatlan becsült likvid értéke az értékelés 10 990 000 Ft
fordulónapján, per- és igénymentesen, kerekítve
(forgalmi érték 65%-a) azaz Tízmillió-kilencszázkilencvenezer- Ft.

Készült: elektronikusan hitelesített példányban és 1 db. eredeti példányban
Digitálisan aláírta: LEVELEKI Tünde

_ [“!✓! T”* I DN:cn=LEVELEKI Tünde, o, ou,
Készítette: LEVELEKI Tünde emaif=tu nde.leveleki@ingatlanerteke.hu,

c=HU 
Dátum: 2022.08.04 13:53:22 +02’00'

Levelek! Tünde
ingatlanvagyon-értékelő
Tel.: + 36 70 330 S909

Budapest, 2022. augusztus 3.
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1084 BUDAPEST, Déri Miksa utca 11. Hrsz. 34953

TULAJDONVISZONYOK
Tulajdonos(ok) neve, tulajdoni hányad Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 1/1 hányad
Forgalomképesség értékelése
Értékelt jog
Értékelt tulajdoni hányad
Értékesíthetőség

Értékelés célja

forgalomképes
tehermentes tulajdonjog
1/1
180-360 nap

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (1084 Budapest, Őr 
u. 8.) Megbízási keretszerződése alapján az ingatlan forgalmi 
értékének meghatározása, bérbeadás céljából.

AZ INGATLAN FŐBB JELLEMZŐI
Telek területe (túl. lap szerint)
Értékelt helyiség redukált hasznos alapterülete
Közművesítettség
Övezeti besorolás
Belső műszaki állapot

447 m2
68 m2

víz, villany, gáz, csatorna
Ll-VII 1-1 jelű nagyvárosias lakóterület 
felújítandó



1084 BUDAPEST, Déri Miksa utca 11. Hrsz. 34953

1. ELŐZMÉNY

Megbízó neve: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási igazgatóság

A Megbízó megbízta a HELT-Expert Kft. képviseletében Leveleki Tünde ingatlanvagyon-értékelőt az alábbi ingatlan 
értékelésével:
1084 BUDAPEST, Déri Miksa utca 11.

2. A SZAKÉRTŐI FELADAT MEGHATÁROZÁSA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉDA

Az értékelés, Megrendelő tájékoztatása szerint, a helyiség piaci-forgalmi értékének igazolásához vált szükségessé. Ennek 
megfelelően, a Szakértőnek az értékelésbe vont helyiség piaci-forgalmi értékéről kell állást foglalnia. Az értékbecslés az 
ingatlan bérbeadásához kerül felhasználásra.

3. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

Az értékelés folyamán helyszíni szemlét tartottunk, megvizsgáltuk az ingatlannal kapcsolatban rendelkezésünkre álló, a 
mellékletben felsorolt és jelen értékeléshez csatolt dokumentumokat. Megfelelően alkalmaztuk a TEGOVA (EVS 2016) 
irányelv és a többszörösen módosított 25/1997. (Vili. 1.) PM rendelet előírásait.

A helyszíni szemlén résztvevők: Megbízó képviseletében: Merena Attila és Dóka László
Ingatlanvagyon-értékelő: Leveleki Tünde

A helyszínen az ingatlan adottságait, környezetét, az ingatlan állagát, műszaki funkcionális jellemzőit és más 
értékbefolyásoló tényezőket vizsgáltunk. Az ingatlan egyes részleteiről fényképfelvételeket készítettünk, melyeket a 
szakvéleményhez csatolunk.

A helyszíni vizsgálaton túlmenően tájékozódtunk az adott típusú és jellegű ingatlanok általános piaci helyzetéről, 
valamint a környéken kialakult helyi ingatlanpiaci viszonyokról.

4. AZ INGATLAN ADOTTSÁGAINAK ISMERTETÉSE

4.1. Ingatlan-nyilvántartás szerinti állapot bemutatása

Ingatlan címe (túl.lap szerint): 1084 BUDAPEST, Déri Miksa utca 11.
Ingatlan címe (természetbeni): 1084 BUDAPEST, Déri Miksa utca 11.
Helyrajzi száma:
Ingatlan megnevezése (túl.lap szerint):

34953
kivett lakóház, udvar és gazdsági épület

Jelenlegi hasznosítása:
Tulajdoni lap szerinti alapterület :
Tulajdonviszony:

Széljegy tartalma:
Bejegyzett terhek és jogok:

nincs hasznosítva
447 m2

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 1/1 hányad 

nincs 
tehermentes

Megjegyzés:
Tekintettel a csatolt tulajdoni lap formátumára, az értékbecslés érvényességének feltétele a hiteles tulajdoni lap teljes 
körű egyezősége a rendelkezésre álló dokumentummal.
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1084 BUDAPEST, Déri Miksa utca 11. Hrsz. 34953

4.2. Az ingatlan természetbeni leírása

Szűkebb terület bemutatása:
Elhelyezkedés: Budapest pesti oldalán fekszik
Város (kerület):
Városrész:
Távolsága Budapest városközponttól:
Övezeti besorolása:
Beépítettség jellemzői:
Zöld terület aránya:

Környező ingatlanok hasznosítási formája:

Megközelítés:
Utca felszíne:
Utca burkolata:
Utca forgalma:
Infrastruktúra:

Budapest Vili.
Csarnoknegyed 
cca. 3 km
nagyvárosias lakóövezet 
zártsorú beépítés élőkért nélküli elhelyezés 
kevesebb, mint 20% 
lakóingatlanok, kereskedelmi és szolgáltató létesítmények, intézmények

gépkocsi, autóbusz, villamos, trolibusz, metró 
sík
aszfaltozott mind két oldalt járdázott
magas 
kiváló

Parkolási övezet: fizető

A telek általános jellemzői:
Elektromos hálózat: kiépített hálózat
Vezetékes víz közmű: kiépített hálózat
Vezetékes gáz közmű: kiépített hálózat
Csatorna: kiépített hálózat
Övezeti besorolás: Ll-VIII-1 jelű nagyvárosias lakóterület
Beépíthetőség: terepszint alatt 85%, terepszint felett 75% (saroktelek)
Beépítési mód: zártsorú, élőkért nélküli
Épület magasság: min. 16, max. 23 m.
Előírt zöldfelület aránya: 15 %
Szintterületi mutató: 4,5 m2/m2 (saroktelek)
Útkapcsolat: közvetlen útkapcsolat
Telek formája: csaknem szabályos téglalap
Telek tájolása/lejtési viszonyai: ÉNy-i és ÉK-i utcafronti tájolású sík felszínű saroktelek
Növényzet: betonozott belső udvar, növényzet nincs
Környezetvédelmi kockázat: nem vélelmezhető

Épület általános jellemzői:
Funkció: lakóépület
Becsült építési év:
Épület jellege:
Az értékelt ingatlant befogadó épület szintbeli 
kialakítása:
Alapozás:
Függőleges teherhordó szerkezet:
Vízszintes teherhordó szerkezet:
Tetőszerkezete:
Tetőfedés:
Épület homlokzata:
Lift:
Épület fizikai állapota:

Egyéb:

1900-as évek elejére tehető
belső udvaros, bérház jellegű többlakásos lakóház

alagsor, földszint és 2 emelet

feltehetőleg tégla sávalap
hagyományos tégla felmenő falazat
acélgerendás közbenső födém, fa zárófödém
fa szerkezetű magas tető
cserépfedés
vakolt, színezett
nincs
közepes
utcai homlokzat jó állapotú, udvari homlokzat felújítandó állapotú, 
függőfolyosó részben aládúcolt, részben jó állapotú.
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1084 BUDAPEST, Déri Miksa utca 11. Hrsz. 34953

A helyiség adatai:

Elhelyezkedés:
Alapterület:

pinceszint bejárata utcáról nyílik
68,39 m2 Kerekítve: 68 m2

Belmagasság: átlagos 3 m. bejárat magassága: 1,9 m.
fűtésrendszert szabálytalanul gázpalackról

Fűtési rendszer: kombi cirkó gazkazan
működtettek

Használati meleg víz: kombi cirkó gázkazán
Hő leadok: lemezradiátor
Homlokzati nyílászárók: hagyományos üvegezésű

Tessauer rendszerű ablakok és fa szerkezetű bejárati ajtó, vagyonvédelmi ráccsal 
védve

Beltéri ajtók: fa szerkezet
Belső terek felületképzése: falfesték, lambéria és csempeburkolat
Belső terek burkolata: kerámia járólap és műkő
Önálló mérőórák: víz: van villany: van gáz: nincs
Elektromos hálózat kiépítve nem működik (villanyórát feltehetőleg leszerelték)
Víz és csatorna rendszer kiépítve működőképes

nem működik (fűtésrendszert szabálytalanul gázpalackról
Gáz szolgáltatás kiépítve ...................

működtettek)
Egyéb: a mennyezet felől nagy felületeken beázások nyomai láthatók
Műszaki állapot: felújítandó

Esztétikai állapot: felújítandó
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1084 BUDAPEST, Déri Miksa utca 11. Hrsz. 34953

4.2.1. Az ingatlan környezete, elhelyezkedése
Budapest Vili, kerülete Budapest egyik pesti oldalon fekvő kerülete. Hagyományos elnevezése, melyet a kerületi 
önkormányzat is használ: Józsefváros. A kerületnek korábban 4 városrésze volt (Józsefváros, Istvánmező (egy része), 
Kerepesdűlő és Tisztviselőtelep), de a Fővárosi Közgyűlés a városrészeket rendező 2012. december 12-i rendeletében 
újraosztotta a kerületet, így jött létre a Corvin negyed, Csarnok negyed, Ganz negyed, Losonci negyed, Magdolna 
negyed, Népszínház negyed, Orczy negyed,Palotanegyed és a Százados negyed. A kerületnek jelenleg 11 városrésze van. 
Terület 6,85 km2, lakosainak száma: 76 916 fő (2019. jan. 1.)

A vizsgált ingatlan Budapest Vili, kerületében, "Csarnoknegyed" városrészben, sűrű beépítettségű, nagyvárosias 
lakóövezetben, a Déri Miksa és a Tolnai Lajos utca találkozásánál, a Déri Miksa utca 11. szám alatt fekszik. Mindkét utca 
alacsony forgalmú, szilárd út és járdaburkolattal ellátott mellékút. Tömegközlekedéssel az ingatlan elérhető több 
autóbusz, villamos, trolibusz, valamint az M2 és M4 jelzésű metró járataival. A megállók az ingatlantól 50-500 méteren 
belül gyalogosan könnyen megközelíthetők.
A területen többségében zártsorú, élőkért nélküli elhelyezésű, többemeletes lakóházak találhatók, részben utcai 
bejáratos üzlethelyiségekkel, raktárhelyiségekkel. Az épületek építési kora az 1800-as évek végétől az 1900-as évek 
közepéig terjed, de a környéken a közelmúltban új lakóházak is épültek. A zöld terület aránya kevesebb, mint 20%. A 
terület közintézményi, infrastrukturális ellátottsága kiváló, az alapellátást biztosító szolgáltatások az ingatlan közelében 
hiánytalanul elérhetők. A környező utcákban a parkolás megengedett, fizető parkolási öveztet. Az ingatlan előtt jelenleg 
az útburkolatot felszedték, gépjárműforgalomtól elzárt park került kialakításra.

4.2.2. A telekingatlan rövid leírása:
A telek összközműves, ÉNy-i és ÉK-i utcafronti tájolású saroktelek, a Déri Miksa és a Tolnai Lajos utca találkozásánál.
Felszíne sík, szabályos téglalap alakú. Közvetlen útkapcsolattal rendelkezik, bejárata a Déri Miksa utca felől kialakított.
A telek beépített, a beépítés mértéke megközelítőleg 80%. A beépítetlen terület betonozott belső udvar, növényzet 
nincs.

4.2.3. Az épület és a helyiség általános leírása:
Az értékelt ingatlant befogadó épület feltehetőleg az 1900-as évek elején épült, hagyományos tégla építési 
technológiával, magas tetős cserépfedéses kivitelben. Homlokzata vakolt, színezett, az utcai oldalon a homlokzat jó 
állapotú. Az épület alagsor, földszint és 2 emelet szintbeli kialakítású, belső udvaros, többlakásos, önkormányzati 
tulajdonú lakóház, pin, utcai bejáratos helyiségekkel és alagsori raktárral. Az épület utcai homlokzata és a függőfolyosók 
feltehetőleg a közelmúltban lettek felújítva, ezzel együtt az 1. emeleti függőfolyosó egy része aládúcolt. Az udvar, a 
lépcsőház és az udvari homlokzat felújítandó állapotú, összességében az épület közepes műszaki állapotú.

Az értékelt ingatlan az épület pinceszintjén található, az alaprajzon A/19 számmal jelölt. Természetben félszuterén 
kialakítású, utcára és udvarra néző kisebb ablakokkal. Bejárata a Tolnai Lajos utcáról nyílik. Az ingatlan üzlettérből, 
billiárd szobából, raktárból és mosdó-WC helyiségből áll. A helyiség mennyezetén nagy kiterjedésű vizesedés látható, 
nagyrészt penészes.
Az ingatlanban fűtése és melegvíz ellátása kombi cirkó gázkazánról működik. Az épület gázvezetékéről a kazánt 
lekötötték és gázpalackról üzemeltették. Víz és villany önálló mérőórákkal rendelkezik, a gázórát feltehetőleg 
leszerelték. Az elektromos hálózat, valamint a víz- és csatornarendszer kiépített, működőképes.
A helyiség a helyszíni szemlekor hasznosítás alatt nem állt, utoljára sörözőként volt hasznosítva. Jövőbeni 
hasznosításának legoptimálisabb formája műhelyként, vagy raktárként érhető el. A helyiség elhanyagolt, felújítandó 
műszaki és esztétikai állapotú.
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1084 BUDAPEST, Déri Miksa utca 11. Hrsz. 34953

4.3. Helyiségkimutatás

Helyiségek Helyiség padozata Fal Alapterület 
fm21

Módosító 
tényező

Korrigált 
terület ím21

A/19 jelű helyiségcsoport

vendégtér kerámia burkolat

1,4 m-ig 
lambéria, 
fölötte 

falfesték

28,35 100% 28,35

raktár kerámia burkolat

1,4 m-ig 
lambéria, 
fölötte 

falfesték

7,49 100% 7,49

előtér kerámia burkolat
1,8 m-ig 

csempe, fölötte 
falfesték

2,09 100% 2,09

mosdó műkő
1,4 m-ig 

csempe, fölötte 
falfesték

0,85 100% 0,85

mosdó műkő
1,4 m-ig 

csempe, fölötte 
falfesték

0,93 100% 0,93

WC kerámia burkolat
1,4 m-ig 

csempe, fölötte 
falfesték

1,21 100% 1,21

WC kerámia burkolat
1,4 m-ig 

csempe, fölötte 
falfesték

1,12 100% 1,12

biüiárd terem kerámia burkolat

1,4 m-ig 
lambéria, 
fölötte 

falfesték

15,30 100% 15,30

raktár kerámia burkolat

1,4 m-ig 
lambéria, 
fölötte 

falfesték

11,05 100% 11,05

Összesen: 68,39 68,39

Alapterületek összesen: 68,39

Az értékelés során figyelembe vett hasznos alapterület [m2]:

Megjegyzés:
Az alapterületi méreteket a kapott dokumentáció és a helyszíni mérés alapján vettük figyelembe.
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5. ÉRTÉKELÉS

5.1. Az értékelés módszere

Az értékbecslések a TEGOVA útmutató elvei és módszertani ajánlásai (EVS 2016), a többször módosított 25/1997. 
(Vlll.l.) PM rendeletben és a mindenkor érvényes egyéb jogszabályokban előírtaknak megfelelően készülnek.

Az értékelés módszerei két fő kategóriába oszthatók:
- piaci érték alapú módszerek
- költségalapú értékelések
A piaci viszonyokon alapuló módszerek két fő csoportba oszthatjuk:
- piaci-forgalmi adatokra épülő értékelés
- hozadéki (vagy más néven hozamszámításon alapuló) értékelés

Az értékelést legalább kétféle, lehetőség szerint mind a háromféle módszerrel el kell készíteni. Ezt követően értékek és 
eltérések elemzése alapján, az óvatosság elvét követve kell az értékelési szakvéleményben az egyeztetett forgalmi 
értékre, illetve a hitelbiztosítéki értékre javaslatot tenni.
Lakóingatlanok, építés alatt álló lakóingatlanok, valamint beépítetlen lakótelkek esetében, meghatározott értékhatár 
alatt megengedett egyetlen értékelési módszer alkalmazása is.

5.1.1. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer
Olyan eljárás, melynek során az értékelést végrehajtó szakértő az értékelendő ingatlan elemeit összehasonlítja az adott 
körzetben, a közelmúltban értékesített vagy értékesítésre felajánlott ingatlanok paramétereivel, majd elvégzi az 
eltérések alapján szükséges korrekciókat. Minél közvetlenebb összehasonlításra nyílik lehetőség, annál pontosabb a 
becsérték. Olyan ingatlanok értékbecslésénél használjuk, amelyeknek van jellemző piaci forgalmuk. Pld.: családi házak, 
lakások, beépítetlen földterületek telkek, stb.

A módszer fő lépései:

• az alaphalmaz kiválasztása
• összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése
• fajlagos alapérték meghatározása
• értékmódosító tényezők elemzése
• fajlagos alapérték módosítása, fajlagos érték számítása
• végső érték számítása a fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként
• összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése

Az összehasonlítás alapjául rendszerint a következő tényezők szolgálnak:

• műszaki szempontok
• építészeti szempontok
• használati szempontok
• telekadottságok
• infrastruktúra
• környezeti szempontok
• jogi szempontok

Az értéket az ingatlan környezetében fellelhető hasonló típusú ingatlanok adásvételi/kínálati adatainak felhasználásával 
határoztuk meg.

10



1084 BUDAPEST, Déri Miksa utca 11. Hrsz. 34953

5.1.2. A hozamszámításon alapuló értékelési módszer

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

1. Az ingatlan lehetséges (alternatív) használati módjainak elemzése.
2. A jövőbeni bevételek és kiadások becslése használati módonként.
3. Jövőbeni pénzfolyamatok felállítása használati módonként.
4. A tőkésítési kamatláb meghatározása.
5. A pénzfolyamok jelenértékének meghatározása.
6. A legmagasabb jelenérték kiválasztása, mint hozamszámításon alapuló érték.

A hozam elvű érték megállapításánál alkalmazott különleges megkötések:

A piaci érték meghatározására az ingatlan leggazdaságosabb és legjobb hasznosítását kell előirányozni, függetlenül a 
jelenlegi hasznosítástól, és ennek megfelelően a legmagasabb jelenértékű hasznosítási formát kell az ingatlan értékeként 
elfogadni.

A hitelbiztosítéki érték meghatározásának folyamatában a piaci érték meghatározásakor, ha a jelenlegi használat nem 
azonos a leggazdaságosabb és legjobb használattal, a jelenlegi használatot kell figyelembe venni. Nem lehet a 
szerződéssel lekötött bérleti díjaknál magasabbakat vélelmezni, még akkor sem, ha a piac ezeket elfogadná. A piaci 
szintnél magasabb tényleges bérleti díjakat csak a szerződéssel biztosított időtartamra lehet figyelembe venni. A 
hitelbiztosítéki értékelés során csak reál (inflációtól megtisztított) kamatláb alkalmazható.

11
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5.1.3. Költségalapú értékelési módszer

A költségalapú értékmegközelítés lényege, hogy az ingatlan újra-előállítási költségéből le kell vonni az idő múlása miatti 
avulást, majd ehhez kell hozzáadni a felépítményekhez tartozó földterület értékét.
Ez a módszer fejezi ki legkevésbé a tényleges piaci viszonyokat. Építés alatt lévő létesítménynél, károsodott 
létesítménynél, takart műtárgynál, valamint olyan esetekben alkalmazható, ha más módszer nem áll rendelkezésre.

A módszer fő lépései:

1 a telekérték meghatározása
2 a felépítmény újraépítési vagy pótlási költségének meghatározása.
3 avulások számítása
4 a felépítmény újra-előállítási költségéből az avulás levonása és a telekértékkel való összegzése

A földterület értékét annak üres állapotban való értékelésével kell megállapítani, vagy a piaci összehasonlító 
adatok elemzésén alapuló módszer, vagy különleges esetben a hozamszámításon alapuló módszer szerint.

A pótlási költség olyan szerkezeteket és építési munkát takar, amellyel az értékelés időpontjában a meglévő 
funkciók (de esetleg más szerkezetek és műszaki megoldások) a legkisebb költséggel, de azonos hasznossággal 
pótolhatóak lennének.

Az újraépítési költségben a meglévő szerkezetek változatlan újrateremtésének költségeit kell előirányozni, 
függetlenül azok jelenlegi hasznosulásától.

A pótlási és az újraépítési költség együttesen: újra-előállítási költség. Az újra-előállítási költségbe kell érteni a 
közművesítésí, a tervezési, az engedélyezési, a vállalkozási, a kivitelezési, a beruházói, a pénzügyi és minden egyéb 
ténylegesen fizetendő költséget.

Ezeket a költségeket a tényleges építési piaci árak alapján kell meghatározni.

Az épület újra-előállítási költségébe az épületgépészetet és a belsőépítészeti elemeket is bele kell érteni, míg a 
mobiliákat ki kell zárni.
Az újra-előállítási költség általános forgalmi adót nem tartalmazhat.
Az ingatlan megépítésének eredeti költségeiből vagy annak könyv szerinti értékéből indexálással levezetett újra
előállítási érték csak kivételes esetben fogadható el.

Ilyen eset lehet:
- ha az ingatlan néhány éven belül készült és ha a bekerülési költségeket megbízhatóan dokumentálták

- az avulás az idő múlása miatti értékcsökkenés.

Három fő eleme:
- a fizikai romlás
- funkcionális avulás
- környezeti (piaci) avulás

/loo
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Az avulási elemek lehetnek kiíavíthatóak vagy ki nem javíthatóak.

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
- kertvárosi, családi ház jellegű épületek 50-80 év
- ipari és mezőgazdasági épületek 20-50 év

A funkcionális avulás a gazdaságtalan, korszerűtlen megoldásokat jelenti. Az értékelőnek mérlegelnie kell a 
• korszerű létesítményadta, a vizsgált létesítményhez képest többletszolgáltatásait, illetve azokat a korszerű 

követelményeket, amelyeket a vizsgált létesítmény képtelen kielégíteni.

A környezeti avulásban számba kell venni a környezetben bekövetkezett minden olyan változást, amelynek 
• negatív, esetleg pozitív hatása van az ingatlan értékére. A negatív környezeti avulás az ingatlanon elvégzett 

beruházással teljes mértékben soha nem állítható helyre.
Az avulás mértékét a három említett avulási kategóriában, százalékosan kell megadni. Számítása történhet 

• becslés alapján, vagy részletesebb elemzések útján. A műszaki szemléletű avultságbecslések után a funkcionális és 
a környezeti avulást külön kell megbecsülni.

Az újra-előállítási költséget az avultsággal csökkentve és a telekértékkel növelve adódik eredményül a 
költségalapon számított forgalmi érték.

A hitelbiztosítéki érték megállapításánál alkalmazott különleges megkötések:

A hitelbiztosítéki érték meghatározásának folyamatában a piaci érték meghatározásakor a költségalapú módszer 
• elsősorban ellenőrző számításokra szolgálhat. Kisebb jelentőségű, kiegészítő épületeknél, takart létesítményeknél 

és mezőgazdasági létesítményeknél alkalmazható önállóan.

Épülő létesítmények esetében az eljárás akkor alkalmazható, ha az építés gazdaságossága már egyéb módon 
bizonyított.

Hitelbiztosítéki érték esetében az újraépítési költség csak kivételes alkalmakkor használható, az értékelőnek a 
pótlási költséget kell alkalmaznia.

• A hitelbiztosítéki értékelés során csak az átlagos igényszintnek megfelelő kivitelezés pótlási költsége fogadható el.

Ha a környezeti avulási elem meghaladja a 20 százalékot, az értékelés ezen módszere a jelentős becslési 
pontatlanság miatt a hitelbiztosítéki érték megállapítására túl kockázatos, és ezért nem alkalmazható.

13
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5.2 Az ingatlan értékének meghatározása

Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer

Értékmódosító tényezők értékeit ingatlan Összehasonlító 
ingatlan 1.

Összehasonlító 
ingatlan 2.

Összehasonlító 
ingatlan 3.

Összehasonlító 
ingatlan 4.

az ingatlan címe:
1084 BUDAPEST, 

Déri Miksa utca 11.
Vili, kerület, 

Bacsó Béla utca

Vili, kerület, 
Népszínház

negyed

Vili, kerület, 
Palotanegyed

Vili, kerület, 
Gutenberg tér

az ingatlan megnevezése: helyiség raktár raktár raktár raktár

ingatlan korr. területe (m2) 68 52 66 133 365
kínálat K /tényl.adásvétel T K K K K
kínálati ár /adásvételi ár (Ft) 12 700 000 15 700 000 39 900 000 80 000 000
kínálat / adásvétel ideje (év, hó) 2022. jún.. 2022. jún.. 2022. jún.. 2022. jún..
fajlagos alapár (Ft/m2) 244 231 237 879 300 000 219 178
kínálati / eltelt idő korrekció -10% -10% -10% -10%

Módosított fajlagos alapár (Ft/m2) 219 808 214 091 270 000 197 260

Összehasonlításba vont ingatlanok rövid leírása:

Ingatlan 1. Utcai bejáratos, alagsori, felújítandó állapotú raktár.

Ingatlan 2. Utcai bejáratos, alagsori, felújítandó állapotú raktár.

Ingatlan 3. Utcai bejáratos, pinceszinti, boltíves kialakítású, jó állapotú raktár.

Ingatlan 3. Utcai bejáratos, pinceszinti, boltíves kialakítású, felújítandó állapotú raktár.

Adatok forrása: ingatlan.com, otthonterkep.hu, saját adatbázis

Értékmódosító tényezők elemzése:
Értékmódosító tényezők Összehasonlító 

ingatlan 1.
Összehasonlító 

ingatlan 2.
Összehasonlító 

ingatlan 3.
Összehasonlító 

ingatlan 3.szempontok részletezése
környezeti szempontok elhelyezkedés 0% 5% -5% -5%
építészeti szempontok alapterület -5% 0% 10% 20%
műszaki szempontok műszaki állapot -10% -10% -25% -10%
műszaki szempontok közművek 5% 5% 5% 5%
használati szempontok vizes blokk 10% 10% 10% 10%
használati szempontok félszuterén 10% 10% 10% 10%
Összes korrekció: 10% 20% 5% 30%
Korrigált fajlagos alapár: 241 788 256 909 283 500 256 438
Átlagár kerekítve: 259 659
Ingatlan számított értéke: 17 758 077 Ft

Az ingatlan piaci összehasonlító módszerrel meghatározott forgalmi értéke (kerekítve): 
17 760 000 Ft

azaz Tizenhétmillió-hétszázhatvanezer- Ft.
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Értékmeghatározás hozamszámításon alapuló értékelési módszerrel

Értékmódosító tényezők 
megnevezései

értékelt 
ingatlan

Összehasonlító 
ingatlan 1.

Összehasonlító 
ingatlan 2.

Összehasonlító 
ingatlan 3.

Összehasonlító 
ingatlan 4.

az ingatlan címe:
1084 BUDAPEST, 
Déri Miksa utca 

11.

Vili, kerület, 
Bacsó Béla utca

Vili, kerület, 
Horváth Mihály 

tér

Vili, kerület, 
Diószegi Sámuel 

utca

Vili, kerület, 
Mária utca

hasznosítható terület (m2) 68 65 45 70 163
kínálat K / tényl.adásvétel T K K K K
kínálati díj / szerz. bérleti díj (Ft/hó) 100 000 60 000 95 000 300 000
kínálat / szerződés ideje (év, hó) 2022. jún.. 2022. jún.. 2022. jún.. 2022. jún..
fajlagos alapár (Ft/m2/hó) 1 538 1333 1357 1840
kínálat / eltelt idő korrekció -5% -5% -5% -5%
kínálat / eltelt idő miatt módosított fajlagos alapár 
(Ft/m2/hó)

1462 1267 1289 1748

Összehasonlításba vont ingatlanok rövid leírása:

Ingatlan 1. Utcai bejáratos, boltíves kialakítású, felújítandó állapotú pincei raktár.

Ingatlan 2.
Udvari lejáratú raktárhelyiség, mely egy társasház pince szintjén található, közepes 
állapotú.

Ingatlan 3. Udvari bejáratú, félszuterén kialakítású, felújítandó állapotú raktár.

Ingatlan 4.
Utcai bejáratos, boltíves kialakítású, jelenleg műhelyként működő, közepes állapotú, 
alagsori helyiség.

Adatok forrása: ingatlan.com, otthonterkep.hu, saját adatbázis

Értékmódosító tényezők elemzése:

Értékmódosító tényezők Összehasonlító 
ingatlan 1.

Összehasonlító 
ingatlan 2.

Összehasonlító 
ingatlan 3.

Összehasonlító 
ingatlan 4.

eltérő alapterület 0% -5% 0% 10%
utcai bejárat 0% 15% 15% 0%
vizes blokk 10% 10% 10% 0%
félszuterén 10% 10% 0% 10%
eltérő műszaki állapot 0% -10% 0% -10%
elhelyezkedés 0% 0% 10% -10%
Összes korrekció: 20% 20% 35% 0%
Korrigált fajlagos alapár: 1754 1520 1 741 1748

Korr. fajlagos alapár kerekítve (Ft/m2/hó) 1671

ingatlan.com
otthonterkep.hu
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Hozamszámítás Mennyiségek Összegek
Használat szempontjából hasznos terület (m2): 68
Bevételek:
Meglévő szerződések/piaci adatok szerint: 1671
Kihasználtság: 90%
Figyelembe vehető éves bevétel: 1 234 561 Ft
Költségek:
Fenntartási költségek az éves bevételből (%) 3% 37 037 Ft
Menedzselési költségek az éves bevételből (%) 3% 37 037 Ft
Felújítási költségalap az éves bevételből (%) 3% 37 037 Ft
Költségek összesen: 111 110 Ft
Eredmény:
Éves üzemi eredmény: 1 123 450 Ft
Tőkésítési ráta (%) 7,0%
Tőkésített érték: 16 049 291 Ft

Az ingatlan hozamszámításon alapuló módszerrel meghatározott értéke (kerekítve):
16 050 000 Ft

azaz Tizenhatmillió-ötvenezer- Ft.
Megjegyzés:
A fenti érték per-, igény- és tehermentes kiürített állapotra vonatkozik.
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A telek értékének meghatározása:

Értékmódosító tényezők Értékelt ingatlan Összehasonlító 
ingatlan 1.

Összehasonlító 
ingatlan 2.

Összehasonlító 
ingatlan 3.

Összehasonlító 
ingatlan 4.

az ingatlan címe:
1084 BUDAPEST, 
Déri Miksa utca 

11.

Vili, kerület, 
Dobozi utca

Vili, kerület, 
Józsefváros - 
Orczynegyed

Vili, kerület, 
Józsefváros - 
Orczynegyed

Vili, kerület, 
Lujza utca

telek területe (m2) 447 2 276 922 1407 901
kínálat K /tényl.adásvétel T K K K K
kínálati ár /adásvételi ár (Ft) 502 000 000 320 000 000 530 000 000 240 000 000
kínálat / adásvétel ideje (év, hó) 2022. máj.. 2022. máj.. 2022. máj.. 2022. máj..
fajlagos alapár (Ft/m2) 220 562 347 072 376 688 266 371
kínálati / eltelt idő korrekció -10% -10% -10% -10%
Módosított fajlagos alapár (Ft/m2) 198 506 312 364 339 019 239 734

Összehasonlításba vont ingatlanok rövid leírása:

Ingatlan 1.
Ll-VIII-5 övezeti besorolású, beépíthetősége 50%. 5 emeletes társasház építésére alkalmas, 

összközműves

Ingatlan 2.
Ll-VIII-2 övezet, 60 %-os beépítési mértékkel, 16 méteres homlokzati magassággal. A 
dinamikusan fejlődő Ludovika Campus szomszédságában. Összközműves.

Ingatlan 3.
Ll-VIII-1 övezet, 55 lakás és 50 garázs építési engedélyével. Beépíthetőség: 65%
Bruttó szintterületi mutató: 4 Terepszint alatti beépíthetőség: 80%

Ingatlan 4.
Övezet: Ll-Vlll-5 Beépítettség: 50 % Pinceszinti beépíthetőség: 70 % 
Szintterület! mutató: 3,5 Összközműves

Adatok forrása: ingatlan.com, otthonterkep.hu, saját adatbázis

Értékmódosító tényezők elemzése:
Értékmódosító tényezők Összehasonlító 

ingatlan 1.
Összehasonlító 

ingatlan 2.
Összehasonlító 

ingatlan 3.
Összehasonlító 

ingatlan 4szempontok részletezése

Környezeti szempontok elhelyezkedés 10% -5% -5% 10%
Telekadottságok: terület 20% 10% 15% 10%
Használati szempontok: beépíthetőség 20% 15% 10% 25%
Jogi szempontok: építési engedély 0% 0% -5% 0%
Összes korrekció: 50% 20% 15% 45%
Korrigált fajlagos alapár: 297 759 374 837 389 872 347 614

Átlagár kerekítve: 352 521

Telek számított értéke: 157 576 705 Ft

Telek értéke kerekítve: 157 600 000 Ft

A(C\
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6. AZ INGATLAN EGYEZTETETT FORGALMI ÉRTÉKE

6.1. Módszerek indoklása

Megbízó tájékoztatása szerint az értékelést az ingatlan piaci-forgalmi értékének igazolásához kívánja használni. Ennek 
megfelelően a szakértői feladat az ingatlan piaci-forgalmi értékének meghatározása, mely érték meghatározására a piaci 
adatokon alapuló összehasonlító elemzéses módszert fő módszerként, a hozam alapú módszert ellenőrző módszerként 
alkalmaztam.

A költség alapú módszer a vagyontárgy újraelőállítási költségéből indul ki, albetétes ingatlanok esetében elvégzése 
nehézkes, nem ad megfelelő megközelítést az ingatlan piaci-forgalmi értékére vonatkozóan, ezért ezt a módszert nem 
alkalmaztam.

Az ingatlan piaci forgalmi értékét legjobban az összehasonlító adatokon alapuló érték meghatározás fejezi ki. A hozam 
alapon számított érték mérsékeltebb, gyakran alulértékelt árat mutat. A piaci érték is tartalmazza a befektetők 
megtérülési elvárását is.

Tekintve, hogy a két módszer által kapott érték elfogadható mértékben tér csak el egymástól, a végső értéket a két 
módszer által kaoott érték átlagával határoztam meg.

Az alkalmazott módszerek Módszer Számított érték 
[Ftl

Súly (%] Súlyozott érték 
(Ftl

Ingatlan értéke piaci összehasonlító módszerrel: fő módszer 17 760 000 Ft 50% 8 880 000 Ft

Ingatlan értéke költségalapú módszerrel: nem alkalmazott 0 Ft 0% 0 Ft

Ingatlan értéke hozamalapú módszerrel: ellenőrző módszer 16 050 000 Ft 50% 8 025 000 Ft

Az ingatlan egyeztetett értéke: 16 910 000 Ft

Az ingatlan egyeztetett értéke (kerekítve):

16 910 000 Ft 

azaz Tizenhatmillió-kilencszáztízezer- Ft.
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6.2. Likvid érték meghatározása

Forgalmi érték meghatározása abban az esetben, amikor nem áll kellően hosszú idő az értékesítésre, vagy kényszerű 
okok miatt gyors eladást kell eszközölni. Ilyen esetekben jellemzően a kialakult piaci értéknél alacsonyabb értéken 
történik az eladás.
A piaci tendenciákat és az ingatlan jellegét figyelembe véve a becsült piaci forgalmi érték realizálásához a megfelelő 
intenzitású kínálati piacon tartás mellett minimum 6 hónap időszükségletet becsülünk.
Három hónapon belüli értékesítést célozva, ún. gyorsított értékesítést kell feltételeznünk.
Az értékelt ingatlan esetében, tekintettel az ingatlan jellegére, elhelyezkedésére, műszaki és funkcionális adottságaira, 
valamint az aktuális piaci helyzetre, egy feltételezett 3 hónapon belüli értékesíthetőség esetén a likvid értéket a piaci 
forgalmi érték 65%-ában határozzuk meg.

Az ingatlan likvid értéke:
Az ingatlan egyeztetett értéke: 16 910 000 Ft
Korrekció mértéke (levonás): 35%

Az ingatlan likvid értéke (kerekítve): 10 990 000 Ft
azaz Tízmillió-kilencszázkilencvenezer- Ft.
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7. KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK

A HELT-Expert Kft. által készített értékbecslői szakvéleményben ismertetett adottságokkal rendelkező ingatlan 
értékeléséhez a következőket szükséges figyelembe venni:

• a szakértő az ingatlant, mint tiszta tulajdonú forgalomképes és tehermentes ingatlan tulajdonjogát értékeli a 
helyszíni szemle időpontjában megismert készültségben és állapotban;

• az átadott iratok tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot (jogcím, vagyonjogok érvényessége, 
stb.) szakértő nem végzett. Az ingatlan forgalomképességének jogi eredetű korlátozásáról a tulajdoni lapon 
bejegyzetteken túlmenően nincs tudomása, és ezért felelősséget nem vállal. Nem vizsgálta az értékelt ingatlannal 
szemben esetlegesen fennálló terheket és kötelezettségeket, feltételezte, hogy a tulajdonjog átruházásának 
időpontjában az ingatlan használatával közvetlenül összefüggő tartozás (közüzemi díjak, építményadó, stb.) nem 
áll fenn;

• 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;

• az esetlegesen fennálló, de érzékszervi vizsgálattal nem észlelhető értékbefolyásoló tényezőkért (pl.: rejtett 
szerkezeti hibák, épületszerkezet, felhasznált anyagok, talajfelszín alatti problémák, környezetre ártalmas anyagok 
jelenléte stb.) szakértő nem vállal felelősséget;

• az érték magában foglalja az épületek rendeltetésszerű használatához szükséges épületgépészeti berendezések és 
felszerelések értékét, nem tartalmazza azonban az ingóságok vagy mobil eszközök értékét;

• a szakvéleményhez csatolt iratok és dokumentumok csak az ingatlan bemutatását szolgálják;
• az általunk meghatározott értékek a fentiekben vázolt feltételeken alapulnak, Megrendelő által történő 

felhasználás esetén érvényesek.
• ezen értékbecslés Értékelő előzetes engedélye nélkül, sem egyben, sem részeiben nem publikálható, 

megadottól eltérő célra nem használható.

Alulírott LEVELEK! TÜNDE, az OKI 53-341-01 (ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő) végzettséggel rendelkezem, a 
névjegyzékben szerepelek. Ellenem, valamint az általam képviselt vállalkozás ellen nincs folyamatban peres eljárás, 
nem részesültem írásbeli figyelmeztetésben szakszerűtlen munkavégzés miatt a szakigazgatási szerv részéről, 
szakmailag elismert vagyok, jó referenciákkal rendelkezem.

Budapest, 2022. augusztus 3. Leveleki Tünde 
ingatlanvagyon-értékelő 

06183/2010
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Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály
Budapest, XI., Búd afoki út 5 9 1519 Búd apest, Ff. 415

BUDAPEST Vili. KÉR.

Belterület 34953 helyrajzi szám

1084 BUDAPEST VIII.KÉR. Déri Miksa utca 11.

Földrészlet területe változás előtt:
1. Az ingatlan adatai: 

alrészlet adatok 
művelési ág/kivett megnevezés/

. Kxvett lakóház, gazdasági épül et
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Nem hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

határosat :15Ü9/3/

mi n. o
terület 
ha ml

I. R É S Z
442 (m2) tori

Û22.Û6
Megrendelés sz.ám: 3000004/303348/20 2d

Oldal:

m rísz

t^ály adatok 
!?§$ . kát. jöv 

k.till

Ü 
n.REsz

tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 166332/1993/1993-Ű7.05 
jogcím; 1991. évi XXKIIX. tv. 
jogállás : tulajdonos
név: VIII .KÉR.ÖMKORMM1TZAT
cím: 1Ú82 BUDAPEST VIII.KÉR. Baross utca 63-67

bejegyző határozat, érkezési idő;
Veze ték joq
12 m2 nagyságú területre vonatkozó 
jogosult :

név: ELMÜ HÁLÓZATI KFT.
cim : 1132 BUDAPEST Kill.KÉR.

bejegyző határozat, érkezési idő;
Veze ték joq
21 m2 nagyságú területre vonatkozóan, VMB-l 60^2143;.
jogosult : X

név: ELMÛ HÁLÓZATI KFT. a.
cím : 1132 BUDAPEST Kill.KÉR. 2-7 4 .

e jegyző határozat.
törlő határozat: 1Ú4996/!/2Ü13/13 .Û6.12

Fellebbezés
A 68 966/1/2 013. számú első foku.^j,Xgajlan-nyilvántartási határozat ellen, 
jogosait :

Felmérési,

INTERMETIKA KFT.
: 1084 BUDAPEST □

«F"** bejegyző határozat

órát 53

I5ü9/i/2üie/ia.ûî.i2
törlő határozat: 15Û9/3/2Ú18/18 .Ú5.2

számítási hiba kijavítására irányuló eljárás megindítása

TULAJDONI LAP VEGE

Nem hiteles tulajdoni lap
21

Nem hiteles tulajdoni lap
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Ll-VIII jelű zártsorú beépítésű, nagyvárosias lakóterület építési övezeteinek részletes 
előírásai

22.§

(1) Az Ll-VIII jelű építési övezetek területén
a) Az épületek földszinti beépítési mértéke - teremgarázs, intézményi, kereskedelmi 

funkció létesítése, illetve ezek vegyes alkalmazása esetén - az Ll-VIII-5 
kivételével - elérheti a 100%-ot.

b) A felső szintek beépítési mértéke, a már meglévő épületek utólagos udvarlefedése 
esetének kivételével - nem haladhatja meg az előírt beépítési mértéket.

c) 99 Az építési övezet területén létesítendő új lakóházban kiskereskedelmi rendeltetési 
egység csak az épület pinceszintjén, földszintjén, valamint első emeletén alakítható 
ki, a bruttó kereskedelmi célú szintterület legfeljebb 1.000 m2 lehet.

d) Az övezetekben létesíthető, lakófunkciót nem tartalmazó közintézményi és 
szállásjellegü intézmények épületeinek beépítési mértéke az 1. számú táblázatban 
meghatározott mértéktől eltérő lehet, földszinti beépítés elérheti a 100%-ot, 
földszint fölötti beépítés elérheti a 80 %-ot, az Ll-VIII-5 jelű építési övezet 
kivételével.

e)100Meglévő tetőtér - kizárólag a meglévő tetősíkok megtartásával - beépíthető, de az 
ingatlan beépítése az 5,0-ös szintterületi mutató értékét nem haladhatja meg.

f)101 alapfokú önkormányzati feladatokat ellátó intézmények esetén az építménymagasság 
1. számú táblázat szerinti legkisebb értékének legalább 6,00 méternek kell lenni. A 
csatlakozásnál az illeszkedés szabályait kell alkalmazni.

(2)102Az építési övezetek területén a telkek és az építmények kialakítására vonatkozó 
paramétereket a 1. számú táblázat tartalmazza.

L sz. táblázat
Az építési 
övezet jele a telek megengedett az épület megengedett

L1
beépí

tési 
mód

legkisebb kialakítható legnagyobb legkisebb legkisebb | legnagyobb

területe szélessége beépítési 
mértéke

szintterületi 
mutatója

terepszint 
alatti 

beépítési 
mértéke

zöldfelületi 
mértéke építmény magassága

m" m % nr/ m" % % m

Li-vm-i Z 500 18 65
s 75

4,00 
s4,50

85 
100ni

15 
om 16,0 23,0

Ll-Vin-2 Z 500 18 60
s 75

3,50
s 4,00

85 
100(t|

15
om 16,0 23,0

Ll-Vin-3 z 500 18 60
s 75

3,50
s 4,OO103

85 
100fU

15 
om 14,0 19,5

Ll-VIU-4 z 500 18 60
s70

3,50
s 4,00

80
100fli

20
0(U 12,5 16,0

Ll-Vin-5 z 500 18 50
s 75

3,50
s 4,00 70 20 12,5 19,5

99 Módosította a 15/2015.(111.31.) önk. rendelet 10. §, hatályos 2015. április 3-tól.
1011 Megállapította az 50/2011. (IX. 19.) önk. rendelet 12.§ (1) bekezdése, hatályba lép 2011.10.19-én
101 Módosította a 48/2014. (XIÍ.05.) önk. rendelet 9. § (1) bekezdése, hatályos 2014. december 5-töl.

102 Módosította a 48/2014. (XII.05.) önk. rendelet 9. § (2) bekezdése, hatályos 2014. december 5-től.
103

12/2008. (III.18) sz. önk. rendelettel módosult rész
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FOTÓMELLÉKLET: ingatlanerteke.hu 
tunde.leveleki@ingatlanerteke.hu1084 Budapest, Déri Miksa utca 11.

01. utcakép 02. utcakép (Tolnai Lajos utca)

03. utcakép (Tolnai Lajos utca) 04. épület utcai homlokzata

05. udvari homlokzat 06 helyiség be.arata (Tolnai Lajos utca)

24
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FOTÓMELLÉKLET: ingatlanerteke.hu

1084 Budapest, Déri Miksa utca 11. tunde.leveleki@ingatlanerteke.hu

08. vendégtér07. lejárat a helyiségcsoportba

09. vendégtér em

11. előtér 12. mosdó-WC

25

ingatlanerteke.hu
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FOTÓMELLÉKLET:

1084 Budapest, Déri Miksa utca 11.
ingatlanerteke.hu 

tunde.leveleki@ingatlanerteke.hu

13. gáz cirkó fali kazán 14. zuhanyzó

15. raktár 16. raktár

17. vízóra 18. mennyezet felőli beázás nyomai

26
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Földrajzi térkép: 1084 Budapest, Déri Miksa utca 11.

A vizsgált ingatlan műhold felvétele
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HELT-EXPERT
Kft

1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. 
Cégjegyzékszám: 01-09-386623 
Adószám: 29311897-1-42

Iroda:
1089 Budapest, Reguly Antal utca 20.
Tel.:+36 1794 5434

INGÀTIÀN VÁGYÓ

1084 BUDAPEST, Déri Miksa utca 15.
szám alatti raktárról.

Hrsz.: 34980/0/A/l
'jj

Készítette:
LEVELEKI TÜNDE 
ingatlanvagyon-értékelő
Engedély száma: 06183/2010
Tel.:+ 36 70 330 5909
tunde.leveleki@ingatlanerteke.hu

1. példány 2022. július 11.
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1084 BUDAPEST, Déri Miksa utca IS. Hrsz. 34980/0/A/l

TARTALOMJEGYZÉK

ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY

1, ELŐZMÉNY

2. A SZAKÉRTŐI FELADAT MEGHATÁROZÁSA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA

3. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

4. AZ INGATLAN ADOTTSÁGAINAK ISMERTETÉSE

5. ÉRTÉKELÉS

6. AZ INGATLAN EGYEZTETETT FORGALMI ÉRTÉKE

7. KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK

MELLÉKLETEK

Tulajdoni lap fénymásolata X nem hiteles

Alaprajz/tervek X
társasházi alapító okirat (kivonat) X
Környezetvédelmi nyilatkozat 0 nem vélelmezhető

Övezeti besorolás X
Fényképfelvételek X
Ingatlan elhelyezkedését mutató térkép X

2



1084 BUDAPEST, Déri Miksa utca 15. HrS2. 34980/0/A/l

ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY
MEGBÍZÓ

Megbízó neve
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási 
igazgatóság

Megbízó címe : 1084 Budapest, Őr utca 8.

AZ INGATLAN CÍME ÉS AZONOSÍTÁSA
Település (ir. szám, város) : 1084 BUDAPEST
Utca, házszám : Déri Miksa utca 15.
Hrsz. : 34980/0/A/l

: Alapító okiratban és alaprajzon 1-es számmal jelölt
Az ingatlan megnevezése (túl.lap szerint) : raktár
Az értékelt helyiségcsoport jelenlegi hasznosítása i nincs hasznosítva

ÉRTÉKELÉS
Értékelés alkalmazott módszere: : piaci összehasonlító- és hozamalapú módszer
Értékesíthetősége: : átlagos (kiegyensúlyozott piac)
Helyszíni szemle időpontja: : 2022. július 1.
Értékelés fordulónapja: : 2022. július 1.
A szakvélemény érvényességi ideje: : 2022. december 28.

MEGÁLLAPÍTOTT ÉRTÉK

Az ingatlan becsült piaci-forgalmi értéke az értékelés 40 670 000 Ft
fordulónapján, per- és igénymentesen, kerekítve ' azaz Negyvenmillió-hatszázhetvenezer- Ft.

Az ingatlan becsült fajlagos piaci-forgalmi értéke az 
értékelés fordulónapján, per-es igénymentesen,

177 753 Ft

kerekítve (Ft/m2) azaz Egyszázhetvenhétezer-hétszázötvenhárom Ft.

Az eszmei hányadhoz tartozó telek piaci-forgalmi 19 200 000 Ft
értéke az értékelés fordulónapján, per- és
igénymentesen, kerekítve azaz TizenkilencmiHló-kettöszázezer- Ft.

A megállapított értékek bruttó értékek.

Az ingatlan becsült likvid értéke az értékelés 
fordulónapján, per- és igénymentesen, kerekítve

26440 000 Ft

(forgalmi érték 65%-a) azaz Huszonhatmlllió-négyszáznegyvenezer- Ft.

Készült: elektronikusan hitelesített példányban és 1 db. eredeti példányban

m JúL 21.
/XKészítette: .

/X- <-.■ <

'' Leveleki Tünde
ingatlanvagyon-értékelö
Tel.:+ 36 70 330 5909

Budapest, 2022. július 11. * .
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1084 BUDAPEST, Déri Miksa utca 15. Hrsz. 34980/0/A/l

tulajdonviszonyok
Tulajdonos(ok) neve, tulajdoni hányad : Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 1/1 hányad
Forgalomképesség értékelése
Értékelt jog
Értékelt tulajdoni hányad
Értékesíthetőség

: forgalomképes
: tehermentes tulajdonjog
: 1/1
: 180-360 nap

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (1084 Budapest, Őr
Értékelés célja : u. 8.) Megbízási keretszerződése alapján az ingatlan forgalmi 

értékének meghatározása, bérbeadás céljából.

AZ INGATLAN FŐBB JELLEMZŐI
Ingatlan területe (tulajdoni lap szerint) 229 m2
Telek területe (túl. lap szerint) 
Raktár redukált hasznos alapterülete 
Közművesítettség 
Övezeti besorolás
Eszmei hányad
Eszmei hányadhoz tartozó telekterület 
Belső műszaki állapot

: 791 m3
229 m2

: víz, villany, gáz, csatorna
: Ll-VIII-1 jelű nagyvárosias lakóterület
: 746/10000
: 59,01 m2
: felújítandó

4



1084 BUDAPEST, Déri Miksa utca 15. Hrsz. 34980/0/A/l

1. ELŐZMÉNY

Megbízó neve: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási igazgatóság

A Megbízó megbízta a HELT-Expert Kft. képviseltében Leveleki Tünde ingatlanvagyon-értékelőt az alábbi ingatlan 
értékelésével:
1084 BUDAPEST, Déri Miksa utca 15.

2. A SZAKÉRTŐI FELADAT MEGHATÁROZÁSA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA

Az értékelés. Megrendelő tájékoztatása szerint, az ingatlan piaci-forgalmi értékének igazolásához vált szükségessé. 
Ennek megfelelően, a Szakértőnek az értékelésbe vont ingatlan piaci-forgalmi értékéről kell állást foglalnia. Az 
értékbecslés az ingatlan bérbeadásához kerül felhasználásra.

3. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

Az értékelés folyamán helyszíni szemlét tartottunk, megvizsgáltuk az ingatlannal kapcsolatban rendelkezésünkre álló, a 
mellékletben felsorolt és jelen értékeléshez csatolt dokumentumokat. Megfelelően alkalmaztuk a TEGOVA (EVS 2016) 
irányelv és a többszörösen módosított 25/1997. (Vili. 1.) PM rendelet előírásait.

A helyszíni szemlén résztvevők: Megbízó képviseletében: Merena Attila és Dóka László
Ingatlanvagyon-értékelő: Leveleki Tünde

A helyszínen az ingatlan adottságait, környezetét, az ingatlan állagát, műszaki funkcionális jellemzőit és más 
értékbefolyásoló tényezőket vizsgáltunk. Az ingatlan egyes részleteiről fényképfelvételeket készítettünk, melyeket a 
szakvéleményhez csatolunk.

A helyszíni vizsgálaton túlmenően tájékozódtunk az adott típusú és jellegű ingatlanok általános piaci helyzetéről, 
valamint a környéken kialakult helyi ingatlanpiaci viszonyokról.

4. AZ INGATLAN ADOTTSÁGAINAK ISMERTETÉSE

4.1. Ingatlan-nyilvántartás szerinti állapot bemutatása

Ingatlan címe (túl.lap szerint): 1084 BUDAPEST, Déri Miksa utca 15.
Ingatlan címe (természetbeni):
Helyrajzi száma:

1084 BUDAPEST, Déri Miksa utca 15.
34980/0/A/l

Ingatlan megnevezése (túl.lap szerint): raktár
Jelenlegi hasznosítása:
Tulajdoni lap szerinti alapterület :

nincs hasznosítva
229 n?

Tulajdonviszony: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 1/1 hányad
Széljegy tartalma: nincs
Bejegyzett terhek és jogok: tehermentes

Megjegyzés:
Tekintettel a csatolt tulajdoni lap formátumára, az értékbecslés érvényességének feltétele a hiteles tulajdoni lap teljes 
körű egyezősége a rendelkezésre álló dokumentummal.



1084 BUDAPEST, Déri Miksa utca 15. Hrsz. 34980/0/A/l

4.2. Az ingatlan természetbeni leírása

Szőkébb terület bemutatása:
Elhelyezkedés: Budapest pesti oldalán fekszik
Város (kerület):
Városrész:
Távolsága Budapest városközponttól:
Övezeti besorolása:
Beépítettség jellemzői:
Zöld terület aránya:

Környező ingatlanok hasznosítási formája:

Megközelítés:
Utca felszíne:
Utca burkolata:
Utca forgalma:
Infrastruktúra:

Budapest Vili.
Csarnoknegyed 
cca. 3 km
nagyvárosias lakóövezet 
zártsorú beépítés élőkért nélküli elhelyezés 
kevesebb, mint 20% 
lakóingatlanok, kereskedelmi és szolgáltató létesítmények, intézmények

gépkocsi, autóbusz, villamos, trolibusz, metró 
sík
aszfaltozott mind két oldalt járdázott
magas 
kiváló

Parkolási övezet: fizető

A telek általános jellemzői:
Elektromos hálózat:
Vezetékes víz közmű:
Vezetékes gáz közmű:
Csatorna:
Övezeti besorolás:
Beépíthetőség:
Beépítési mód:
Épület magasság:
Előírt zöldfelület aránya;
Szintterületi mutató:
Útkapcsolat:
Telek formája:
Telek tájolása/lejtési viszonyai:
Növényzet:
Környezetvédelmi kockázat:

kiépített hálózat
kiépített hálózat
kiépített hálózat
kiépített hálózat
Ll-Vül-1 jelű nagyvárosias lakóterület
terepszínt alatt 85%, terepszint felett 75% (saroktelek) 
zártsorú, élőkért nélküli
min. 16, max. 23 m.

15 %
4,5 m2/m2 (saroktelek)
közvetlen útkapcsolat
csaknem szabályos téglalap
É-i és K-i utcafronti tájolású sík felszínű saroktelek
néhány fa nagyobb részt betonozott, vagy burkolt belső udvar 
nem vélelmezhető

Épület általános jellemzői:
Funkció: lakóépület
Becsült építési év:
Épület jellege:
Az értékelt ingatlant befogadó épület szintbeli 
kialakítása:
Alapozás:
Függőleges teherhordó szerkezet:
Vízszintes teherhordó szerkezet:
Tetőszerkezete:
Tetőfedés:
épület homlokzata:
Lift:
Épület fizikai állapota:
Egyéb:

1900-as évek elejére tehető
belső udvaros, bérház jellegű' többlakásos társas lakóház

alagsor, földszint és 3 emelet

feltehetőleg tégla sávalap
hagyományos tégla felmenő falazat
acélgerendás és vasbeton gerendás közbenső födém, fa zárófödém
fa szerkezetű magas tető
cserépfedés
vakolt, színezett
van
közepes

6
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A raktár adatai:

Elhelyezkedés: földszint bejárata utcáról nyílik
Tájolás: K-i
Alapterület a pinceszinten: 228,80 m2 Kerekítve: 229 m2
Belmagasság: átlagos 2,8 m. bejárat magassága: 1,9 m.
Fűtési rendszer: nincs kiépítve
Használati meleg víz: nincs kiépítve
Homlokzati nyílászárók: kétszárnyas, fém szerkezetű bejárati ajtó
Beltéri ajtók: fa szerkezet

Belső terek felületképzése:
iroda részen lambéria, raktárakban falfesték, mosdó-WC helyiségben 
csempeburkolat

Beiső terek burkolata: iroda részen parketta, raktárakban simított beron
Önálló mérőórák: víz: van villany: nincs gáz: van
Elektromos hálózat kiépítve nem működik (villanyórát feltehetőleg leszerelték)
Víz és csatorna rendszer kiépítve működőképes
Gáz szolgáltatás 
Egyéb: -

kiépítve működőképes

Műszaki állapot: felújítandó
Esztétikai állapot: felújítandó
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4.2.1. Azingatlan környezete, elhelyezkedése
Budapest Vili, kerülete Budapest egyik pesti oldalon fekvő kerülete. Hagyományos elnevezése, melyet a kerületi 
önkormányzat is használ: Józsefváros. A kerületnek korábban 4 városrésze volt (Józsefváros, Istvánmező (egy része), 
Kerepesdűlő és Tisztviselőtelep), de a Fővárosi Közgyűlés a városrészeket rendező 2012. december 12-i rendeletében 
újraosztotta a kerületet, így jött létre a Corvin negyed, Csarnok negyed, Ganz negyed, Losonci negyed, Magdolna 
negyed. Népszínház negyed, Orczy negyed,Palotanegyed és a Százados negyed. A kerületnek jelenleg 11 városrésze van. 
Terület 6,85 km2, lakosainak száma: 76 916 fő (2019. jan. 1.)

A vizsgált ingatlan Budapest Vili, kerületében, "Csarnoknegyed'' városrészben, sűrű beépítettségű, nagyvárosias 
lakóövezetben, a Déri Miksa és a Fecske utca találkozásánál, a Déri Miksa utca 15. szám alatt fekszik. Mindkét utca 
alacsony forgalmú, szilárd út és járdaburkolattal ellátott mellékút. Tömegközlekedéssel az ingatlan elérhető több 
autóbusz, villamos, trolibusz, valamint az M2 és M4 jelzésű metró járataival. A megállók az ingatlantól 50-500 méteren 
belül gyalogosan könnyen megközelíthetők.
A területen többségében zártsorú, élőkért nélküli elhelyezésű, többemeletes lakóházak találhatók, részben utcai 
bejáratos üzlethelyiségekkel, raktárhelyiségekkel. Az épületek építési kora az 1800-as évek végétől az 1900-as évek 
közepéig terjed, de a környéken a közelmúltban új lakóházak is épültek. A zöld terület aránya kevesebb, mint 20%. A 
terület közintézményi, infrastrukturális ellátottsága kiváló, az alapellátást biztosító szolgáltatások az ingatlan közelében 
hiánytalanul elérhetők. A környező utcákban a parkolás megengedett, fizető parkolási öveztet. Az ingatlan előtt jelenleg 
az útburkolatot felszedték, gépjárműforgalomtól elzárt park került kialakításra.

4.2.2. A telekingatlan rövid leírása:
A telek összközműves, É-i és K-i utcafronti tájolású saroktelek, a Déri Miksa és a Fecske utca találkozásánál. Felszíne sík, 
szabályos téglalap alakú. Közvetlen útkapcsolattal rendelkezik, bejárata a Déri Miksa utca felől kialakított.
A telek beépített, a beépítés mértéke megközelítőleg 80%. A beépítetlen területen néhány fa, de nagyobb részt 
betonozott, vagy burkolt belső udvar található.

4.2.3. Az épület és a raktár általános leírása:
Az értékelt ingatlant befogadó épület feltehetőleg az 1900-as évek elején épült, hagyományos tégla építési 
technológiával, magas tetős cserépfedéses kivitelben. Homlokzata vakolt, színezett, az utcai oldalon a vakolat 
elkoszolódott, de nagyrészt ép. Az utcai homlokzat jó állapotú. Az épület alagsor, földszint és 3 emelet szintbeli 
kialakítású, belső udvaros, többlakásos társas lakóház, földszinti, utcai bejáratos üzlethelyiséggel és alagsori raktárral. Az 
épület állaga masszív, közepes műszaki állapotú.

Az értékelt ingatlan az épület alagsorában található "raktár" megnevezésű, az alapító okiratban 1-es számmal jelölt. 
Bejárata a Fecske utcáról nyílik. Az ingatlan egy kisebb iroda részből, mosdó-WC helyiségből és raktárhelyiségekből áll. A 
helyiségcsoport átlagos belmagasságú, a raktárhelyiségekben több helyen, nagyobb felületeken aljzat felőli vizesedés 
látható.
Az ingatlanban fűtésre és melegvíz vételre alkalmas készülék, nincs, önálló víz és gáz mérőórákkal rendelkezik. Az 
elektromos hálózat kiépített, de önálló villanyóra nincs, az elektromos hálózat nem működik. A gáz, valamint a víz- és 
csatornarendszer kiépített, működőképes.
Az ingatlan a helyszíni szemlekor hasznosítás alatt nem állt, utolsó hasznosítási formája nem ismert. Jövőbeni 
hasznosításának legoptimálisabb formája raktárként érhető el. Az ingatlan elhanyagolt, felújítandó műszaki és esztétikai
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4.3. Helyiségkimutatás

Helyiségek Helyiség padozata Fal Alapterület 
Fm21

Módosító 
ténvező

Korrigált 
terület Im21

Pinceszint 1. raktár

iroda parketta
lambéria, 

mennyzeten 
falfesték

16,50 100% 16,50

tároló simított beton falfesték 12,10 100% 12,10

tároló simított beton falfesték 11,50 100% 11,50

raktár simított beton falfesték 33,85 100% 33,85

mosdó-WC simított beton
1,4 és 1,8 m-íg 
csempe, felette 

falfesték
5,95 100% 5,95

raktár simított beton falfesték 130,65 100% 130,65

raktár simított beton falfesték 18,25 100% 18,25

összesen: 228,80 228,80

Alapterületek összesen: 228,80

Az értékelés során figyelembe vett hasznos alapterüíet |m2]:

Megjegyzés:
Az alapterületi méreteket a kapott dokumentáció és a helyszíni mérés alapján vettük figyelembe.

47.0-
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5. ÉRTÉKELÉS

5.1. Az értékelés módszere

Az értékbecslések a TEGOVA útmutató elvei és módszertani ajánlásai (EVS 2016), a többször módosított 25/1997. 
(Vlll.l.) PM rendeletben és a mindenkor érvényes egyéb jogszabályokban előírtaknak megfelelően készülnek.

Az értékelés módszerei két fö kategóriába oszthatók:
- piaci érték alapú módszerek
- költségalapú értékelések
A piaci viszonyokon alapuló módszerek két fő csoportba oszthatjuk:
- piaci-forgalmi adatokra épülő értékelés
- hozadéki (vagy más néven hozamszámításon alapuló) értékelés

Az értékelést legalább kétféle, lehetőség szerint mind a háromféle módszerrel el kell készíteni. Ezt követően értékek és 
eltérések elemzése alapján, az óvatosság elvét követve kell az értékelési szakvéleményben az egyeztetett forgalmi 
értékre, illetve a hitelbiztosítéki értékre javaslatot tenni.
Lakóingatlanok, építés alatt álló lakóingatlanok, valamint beépítetlen lakótelkek esetében, meghatározott értékhatár 
alatt megengedett egyetlen értékelési módszer alkalmazása is.

5.1.1. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer
Olyan eljárás, melynek során az értékelést végrehajtó szakértő az értékelendő ingatlan elemeit összehasonlítja az adott 
körzetben, a közelmúltban értékesített vagy értékesítésre felajánlott ingatlanok paramétereivel, majd elvégzi az 
eltérések alapján szükséges korrekciókat. Minél közvetlenebb összehasonlításra nyílik lehetőség, annál pontosabb a 
becsérték. Olyan ingatlanok értékbecslésénél használjuk, amelyeknek van jellemző piaci forgalmuk. Pld.: családi házak, 
lakások, beépítetlen földterületek telkek, stb.

A módszer fő lépései:

• az alaphalmaz kiválasztása
• összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése
• fajlagos alapérték meghatározása
• értékmódosító tényezők elemzése
• fajlagos alapérték módosítása, fajlagos érték számítása
• végső érték számítása a fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként
• összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése

Az összehasonlítás alapjául rendszerint a következő tényezők szolgálnak:

• műszaki szempontok
• építészeti szempontok
• használati szempontok
• telekadottságok
• infrastruktúra
• környezeti szempontok
• jogi szempontok

Az értéket az ingatlan környezetében fellelhető hasonló típusú ingatlanok adásvételi/kínálati adatainak felhasználásával 
határoztuk meg.

10
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5.1.2. A hozamszámításon alapuló értékelési módszer

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

1. Az ingatlan lehetséges (alternatív) használati módjainak elemzése.
2. A jövőbeni bevételek és kiadások becslése használati módonként.
3. Jövőbeni pénzfolyamatok felállítása használati módonként.
4. A tőkésítési kamatláb meghatározása.
5. A pénzfolyamok jelenértékének meghatározása.
6. A legmagasabb jelenérték kiválasztása, mint hozamszámításon alapuló érték.

A hozam elvű érték megállapításánál alkalmazott különleges megkötések:

A piaci érték meghatározására az ingatlan leggazdaságosabb és legjobb hasznosítását kell előirányozni, függetlenül a 
jelenlegi hasznosítástól, és ennek megfelelően a legmagasabb jelenértékű hasznosítási formát kell az ingatlan értékeként 
elfogadni.

A hitelbiztosítéki érték meghatározásának folyamatában a piaci érték meghatározásakor, ha a jelenlegi használat nem 
azonos a leggazdaságosabb és legjobb használattal, a jelenlegi használatot kell figyelembe venni. Nem lehet a 
szerződéssel lekötött bérleti díjaknál magasabbakat vélelmezni, még akkor sem, ha a piac ezeket elfogadná. A piaci 
szintnél magasabb tényleges bérleti díjakat csak a szerződéssel biztosított időtartamra lehet figyelembe venni, A 
hitelbiztosítéki értékelés során csak reál (inflációtól megtisztított) kamatláb alkalmazható.
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5.1.3. Költségalapú értékelési módszer
A költségalapú értékmegközelítés lényege, hogy az ingatlan újra-előállítási költségéből le kell vonni az idő múlása miatti 
avulást, majd ehhez kell hozzáadni a felépítményekhez tartozó földterület értékét.
Ez a módszer fejezi ki legkevésbé a tényleges piaci viszonyokat. Építés alatt lévő létesítménynél, károsodott 
létesítménynél, takart műtárgynál, valamint olyan esetekben alkalmazható, ha más módszer nem áll rendelkezésre.

A módszer fő lépései:

1 a telekérték meghatározása
2 a felépítmény újraépítési vagy pótlási költségének meghatározása.
3 avulások számítása
4 a felépítmény újra-előállítási költségéből az avulás levonása és a telekértékkel való összegzése

A földterület értékét annak üres állapotban való értékelésével kell megállapítani, vagy a piaci összehasonlító 
adatok elemzésén alapuló módszer, vagy különleges esetben a hozamszámításon alapuló módszer szerint.

A pótlási költség olyan szerkezeteket és építési munkát takar, amellyel az értékelés időpontjában a meglévő 
funkciók (de esetleg más szerkezetek és műszaki megoldások) a legkisebb költséggel, de azonos hasznossággal 
pótolhatóak lennének.
Az újraépítési költségben a meglévő szerkezetek változatlan újrateremtésének költségeit kell előirányozni, 
függetlenül azok jelenlegi hasznosulásától.

A pótlási és az újraépítési költség együttesen: újra-előállítási költség. Az újra-előállítási költségbe kell érteni a 
közművesítési, a tervezési, az engedélyezési, a vállalkozási, a kivitelezési, a beruházói, a pénzügyi és minden egyéb 
ténylegesen fizetendő költséget.

Ezeket a költségeket a tényleges építési piaci árak alapján kell meghatározni.

Az épület újra-előállítási költségébe az épületgépészetet és a belsőépítészeti elemeket is bele kel) érteni, míg a 
mobiliákat ki kell zárni.
Az újra-előállítási költség általános forgalmi adót nem tartalmazhat.
Az ingatlan megépítésének eredeti költségeiből vagy annak könyv szerinti értékéből indexálással levezetett újra
előállítási érték csak kivételes esetben fogadható el.

Ilyen eset lehet:
- ha az ingatlan néhány éven belül készült és ha a bekerülési költségeket megbízhatóan dokumentálták

- az avulás az idő múlása miatti értékcsökkenés.

Három fő eleme:
- a fizikai romlás
- funkcionális avulás
- környezeti (piaci) avulás

AH
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Az avulási elemek lehetnek kijavíthatóak vagy ki nem iavíthatóak.

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
- kertvárosi, családi ház jellegű épületek 50-80 év
- ipari és mezőgazdasági épületek 20-50 év

A funkcionális avulás a gazdaságtalan, korszerűtlen megoldásokat jelenti. Az értékelőnek mérlegelnie kell a 
• korszerű létesítményadta, a vizsgált létesítményhez képest többletszolgáltatásait, illetve azokat a korszerű 

követelményeket, amelyeket a vizsgált létesítmény képtelen kielégíteni.

A környezeti avulásban számba kell venni a környezetben bekövetkezett minden olyan változást, amelynek 
• negatív, esetleg pozitív hatása van az ingatlan értékére. A negatív környezeti avulás az ingatlanon elvégzett 

beruházással teljes mértékben soha nem állítható helyre.
Az avulás mértékét a három említett avulási kategóriában, százalékosan kell megadni. Számítása történhet 

• becslés alapján, vagy részletesebb elemzések útján. A műszaki szemléletű avultságbecslések után a funkcionális és
a környezeti avulást külön kell megbecsülni.

Az újra-előállítási költséget az avultsággal csökkentve és a telekértékkel növelve adódik eredményül a 
költségalapon számított forgalmi érték.

A hitelbiztosítéki érték megállapításánál alkalmazott különleges megkötések:

A hitelbiztosítéki érték meghatározásának folyamatában a piaci érték meghatározásakor a költségalapú módszer 
• elsősorban ellenőrző számításokra szolgálhat. Kisebb jelentőségű, kiegészítő épületeknél, takart létesítményeknél

és mezőgazdasági létesítményeknél alkalmazható önállóan.
Épülő létesítmények esetében az eljárás akkor alkalmazható, ha az építés gazdaságossága már egyéb módon 
bizonyított.

Hitelbiztosítéki érték esetében az újraépítési költség csak kivételes alkalmakkor használható, az értékelőnek a 
pótlási költséget kell alkalmaznia.

• A hitelbiztosítéki értékelés során csak az átlagos igényszintnek megfelelő kivitelezés pótlási költsége fogadható el.

Ha a környezeti avulási elem meghaladja a 20 százalékot, az értékelés ezen módszere a jelentős becslési 
pontatlanság miatt a hitelbiztosítéki érték megállapítására túl kockázatos, és ezért nem alkalmazható.

13
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5.2 Az ingatlan értékének meghatározása

Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer

Értékmódosító tényezők értékelt ingatlan Összehasonlító 
ingatlant.

Összehasonlító 
ingatlan 2.

Összehasonlító 
ingatlan?.

Összehasonlító 
ingatlan 4.

az ingatlan címe:
1084 BUDAPEST, 

Déri Miksa utca IS.
Vili, kerület, 

Bacsó Béla utca

Vili, kerület, 
Népszínház

negyed

Vili, kerület, 
Palotanegyed

Vili, kerület, 
Gutenberg tér

az ingatlan megnevezése: raktár raktár raktár raktár raktár

ingatlan korr, területe (m2) 229 52 66 133 365
kínálat K/tényl .adásvétel T K K K K
kínálati ár /adásvételi ár (Ft) 12 700 000 15 700 000 39 900 00O 80 000 000
kínálat / adásvétel ideje (év, hó) 2022. jún.. 2022.jún.. 2022. jún.. 2022. jún..
fajlagos alapár (Ft/m2) 244 231 237 879 300 000 219 178
kínálati / eltelt idő korrekció -10% -10% -10% -10%

Módosított fajlagos alapár (Ft/m2) 219 808 214 091 270 000 197 260

Összehasonlításba vont ingatlanok rövid leírása:

Ingatlan 1. Utcai bejáratos, alagsori, felújítandó állapotú raktár.

Ingatlan 2. Utcai bejáratos, alagsori, felújítandó állapotú raktár.

Ingatlan 3. Utcai bejáratos, pinceszinti, boltíves kialakítású, jó állapotú raktár.

Ingatlan 3. Utcai bejáratos, pinceszinti, boltíves kialakítású, felújítandó állapotú raktár.
Adatok forrása: ingatlan.com, otthonterkep.hu, saját adatbázis

Értékmódosító tényezők elemzése:
Értékmódosító tényezők Összehasonlító 

ingatlan 1.
Összehasonlító 

ingatlan 2.
Összehasonlító 

ingatlan 3.
Összehasonlító 

Ingatlan 3.szempontok részletezése
környezeti szempontok elhelyezkedés 0% 5% -5% -5%
építészeti szempontok alapterület -15% -15% -5% 5%
műszaki szempontok műszaki állapot -5% -5% -20% -5%
műszaki szempontok önálló bejárat 0% 0% 0% 0%
Összes korrekció: -20% -15% -30% -5%
Korrigált fajlagos alapár: 175 846 181 977 189 000 187 397
Átlagár kerekítve: 183 555
Ingatlan számított értéke: 41 997 423 Ft

Az ingatlan piaci összehasonlító módszerrel meghatározott forgalmi értéke (kerekítve): 
42 000 000 Ft

azaz Negyvenkettőmillió- Ft.
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1084 BUDAPEST, Déri Miksa utca 15. Hrsz. 34980/0/A/l

Értékmeghatározás hozamszámításon alapuló értékelési módszerrel

Értékmódosító tényezők 
megnevezései

értékelt 
ingatlan

Összehasonlító 
ingatlan 1.

Összehasonlító 
ingatlan 2.

Összehasonlító 
ingatlan 3.

Összehasonlító 
ingatlan 4.

az ingatlan címe:
1084 BUDAPEST, 
Déri Miksa utca 

15.

Vili, kerület, 
Bacsó Béla utca

Vili, kerület, 
Horváth Mihály 

tér

Vili, kerület, 
Diószegi Sámuel 

utca

Vili, kerület, 
Mária utca

hasznosítható terület (m2) 229 65 45 70 163
kínálat K / tényl.adásvétel T K K K K
kínálati díj / szerz. bérleti díj (Ft/hó) 100000 60000 95 000 300 000
kínálat / szerződés ideje (év, hó) 2022. jón.. 2022. jún.. 2022. jún.. 2022. jún..
fajlagos alapár (Ft/m2/hó) 1538 1333 1357 1840
kínálat / eltelt idő korrekció -5% -5% -5% -5%
kínálat / eltelt idő miatt módosított fajlagos alapár 
(Ft/m2/hój 1462 1267 1289 1748

Összehasonlításba vont ingatlanok rövid leírása:

Ingatlan 1. Utcai bejáratos, boltíves kialakítású, felújítandó állapotú pincei raktár.

Ingatlan 2. Udvari lejáratú raktárhelyiség, mely egy társasház pince szintjén található, közepes 
állapotú.

Ingatlan 3. Udvari bejáratú, félszuterén kialakítású, felújítandó állapotú raktár.

Ingatlan 4. Utcai bejáratos, boltíves kialakítású, jelenleg műhelyként működő, közepes állapotú, 
alagsori helyiség.

Adatok forrása: ingatlan.com, otthonterkep.hu, saját adatbázis

Értékmódosító tényezők elemzése:

Értékmódosító tényezők Összehasonlító 
ingatlan 1.

Összehasonlító 
ingatlan 2.

Összehasonlító 
ineatlan 3.

Összehasonlító 
ingatlan 4.

eltérő alapterület -15% -20% -15% -5%
utcai bejárat 0% 15% 15% 0%
önálló bejárat 0% 0% 0% 0%
félszuterén 0% 0% -5% 0%
eltérő műszaki állapot 0% -10% 0% -10%
elhelyezkedés 0% 0% 10% -10%
Összes korrekció: •15% -15% 5% -25%
Korrigált fajlagos alapár: 1242 1077 1354 1 311
Korr. fajlagos alapár kerekítve (Ft/m2/hó) 1224
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1084 BUDAPEST, Déri Miksa utca 15. Hrsz. 34980/0/A/l

Hozamszámítás Mennyiségek Összegek
Használat szempontjából hasznos terület (m2): 229
Bevételek:
Meglévő szerződések/piaci adatok szerint: 1224
Kihasználtság: 90%
Figyelembe vehető éves bevétel: 3 025 150 Ft
Költségek:
Fenntartási költségek az éves bevételből (%) 3% 90 754 Ft
Menedzselési költségek az éves bevételből (%) 3% 90 754 Ft
Felújítási költségalap az éves bevételből (%) 3% 90 754 Ft
Költségek összesen: 272 263 Ft
Eredmény:
Éves üzemi eredmény: 2 752 886 Ft
Tőkésítési ráta (%) 7,0%
Tőkésített érték: 39 326 945 Ft

Az ingatlan hozamszámításon alapuló módszerrel meghatározott értéke (kerekítve): 
39330 000 Ft 

azaz Harminckilencmillió-háromszázharmincezer- Ft.
Megjegyzés:
A fenti érték per-, igény- és tehermentes kiürített áilapotra vonatkozik.
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1084 BUDAPEST, Déri Miksa utca IS. Hrsz. 3498Û/0/A/1

Eszmei hányadhoz tartozó telekterület értékének meghatározása:

Értékmódosító tényezők értékelt ingatlan Összehasonlító 
ingatlan 1.

Összehasonlító 
ingatlan 2.

Összehasonlító 
ingatlan 3.

Összehasonlító 
ingatlan 4.

az ingatlan címe:
1084 BUDAPEST, 
Déri Miksa utca 

15.

Vili, kerület, 
Dobozi utca

Vili, kerület, 
Józsefváros - 
Orczynegyed

Vili, kerület, 
Józsefváros - 
Orczynegyed

Vili, kerület, 
Lujza utca

telek területe (m2) 791 2 276 922 1407 901
kínálat K /tényl.adásvétel T K K K K
kínálati ár /adásvételi ár (Ft) 502 000 000 320000000 530 000000 240 000 000
kínálat / adásvétel ideje (év, hó) 2022. máj.. 2022. máj.. 2022. máj.. 2022. máj..
fajlagos alapár (Ft/m2) 220 562 347 072 376 688 266 371
kínálati / eltelt idő korrekció -10% -10% -10% -10%
Módosított fajlagos alapár (Ft/m2) 198 506 312 364 339 019 239 734

Összehasonlításba vont ingatlanok rövid leírása:

ingatlan 1.
Ll-VIII-5 övezeti besorolású, beépíthetősége 50%. 5 emeletes társasház építésére alkalmas, 

összközmú'ves

Ingatlan 2.
Ll-VIII-2 övezet, 60 %-os beépítési mértékkel, 16 méteres homlokzati magassággal. A 
dinamikusan fejlődő Ludovika Campus szomszédságában. Összközműves.

Ingatlan 3. Ll-VIII-1 övezet, 55 lakás és 50 garázs építési engedélyével. Beépíthetőség: 65%
Bruttó szintterület! mutató: 4 Terepszint alatti beépíthetőség: 80%

Ingatlan 4.
Övezet: LI-VII1-5 Beépítettség: 50 % Pinceszinti beépíthetőség: 70 %
Szintterületi mutató: 3,5 Összközműves

Adatok forrása: ingatlan.com, otthonterkep.hu, saját adatbázis

Értékmódosító tényezők elemzése:
Értékmódosító tényezők Összehasonlító 

ingatlan 1.
Összehasonlító 

ingatlan 2.
Összehasonlító 

ingatlan 3.
Összehasonlító 

ingatlan 4szempontok részletezése
Környezeti szempontok elhelyezkedés 10% -5% -5% 10%
Telekadottságok: terület 10% 0% 5% 0%
Használati szempontok: beépíthetőség 20% 15% 10% 25%
Jogi szempontok: építési engedély 0% 0% -5% 0%
Összes korrekció: 40% 10% 5% 35%
Korrigált fajlagos alapár: 277 909 343 601 355 970 323 640
Átlagár kerekítve: 325 280

Telek számított értéke: 257 296 486 Ft

Eszmei hányadhoz tartozó telekterület (m2); 59,01

Eszmei hányadhoz tartozó telekterület számított értéke: 19194 318 Ft

Telek értéke kerekítve: 19 200 000 Ft

ingatlan.com
otthonterkep.hu


1084 BUDAPEST, Déri Miksa utca 15. Hrs2. 34980/0/A/l

6. AZ INGATLAN EGYEZTETETT FORGALMI ÉRTÉKE

6.1. Módszerek indoklása

Megbízó tájékoztatása szerint az értékelést az ingatlan piaci-forgalmi értékének igazolásához kívánja használni. Ennek 
megfeleló'en a szakértői feladat az ingatlan piaci-forgalmi értékének meghatározása, mely érték meghatározására a piaci 
adatokon alapuló összehasonlító elemzéses módszert fő módszerként, a hozam alapú módszert ellenőrző módszerként 
alkalmaztam.

A költség alapú módszer a vagyontárgy újraelőállítási költségéből indul ki, albetétes ingatlanok esetében elvégzése 
nehézkes, nem ad megfelelő megközelítést az ingatlan piaci-forgalmi értékére vonatkozóan, ezért ezt a módszert nem 
alkalmaztam.

Az ingatlan piaci forgalmi értékét legjobban az összehasonlító adatokon alapuló érték meghatározás fejezi ki. A hozam 
alapon számított érték mérsékeltebb, gyakran alulértékelt árat mutat. A piaci érték is tartalmazza a befektetők 
megtérülési elvárását is.

Tekintve, hogy a két módszer által kapott érték elfogadható mértékben tér csak el egymástól, a végső értéket a két
módszer által kaoott érték átlagával határoztam mer.

Az alkalmazott módszerek Módszer Számított érték 
(Ft] Súly [%] Súlyozott érték 

ÍFt]

Ingatlan értéke piaci összehasonlító módszerrel: fő módszer 42 000 000 Ft 50% 21000 000 Ft

Ingatlan értéke költségalapú módszerrel: nem alkalmazott 0 Ft 0% 0 Ft

Ingatlan értéke hozamalapú módszerrel: ellenőrző módszer 39 330 000 Ft 50% 19 665 000 Ft

Az ingatlan egyeztetett értéke: 40 670 000 Ft

Az ingatlan egyeztetett értéke (kerekítve):

40 670 000 Ft 

azaz Negyvenmillió-hatszázhetvenezer- Ft.
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1084 BUDAPEST, Déri Miksa utca 15. Hrsz. 34980/0/A/l

6.2. Likvid érték meghatározása

Forgalmi érték meghatározása abban az esetben, amikor nem áll kellően hosszú idő az értékesítésre, vagy kényszerű 
okok miatt gyors eladást kell eszközölni. Ilyen esetekben jellemzően a kialakult piaci értéknél alacsonyabb értéken 
történik az eladás.
A piaci tendenciákat és az ingatlan jellegét figyelembe véve a becsült piaci forgalmi érték realizálásához a megfelelő 
intenzitású kínálati piacon tartás mellett minimum 6 hónap időszükségletet becsülünk.
Három hónapon belüli értékesítést célozva, ún. gyorsított értékesítést kell feltételeznünk.
Az értékelt ingatlan esetében, tekintettel az ingatlan jellegére, elhelyezkedésére, műszaki és funkcionális adottságaira, 
valamint az aktuális piaci helyzetre, egy feltételezett 3 hónapon belüli értékesíthetőség esetén a likvid értéket a piaci 
forgalmi érték 65%-ában határozzuk meg.

Az ingatlan likvid értéke:
Az ingatlan egyeztetett értéke: 40 670 000 Ft
Korrekció mértéke (levonás): 35%

Az ingatlan likvid értéke (kerekítve): 26 440 000 Ft
azaz Huszonhatmillió-négyszáznegyvenezer- Ft.
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1084 BUDAPEST, Déri Miksa utca 15. Hrsz. 3498O/O/A/1

7. KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK

A HELT-Expert Kft. által készített értékbecslői szakvéleményben ismertetett adottságokkal rendelkező ingatlan 
értékeléséhez a következőket szükséges figyelembe venni:

• a szakértő az ingatlant, mint tiszta tulajdonú forgalomképes és tehermentes ingatlan tulajdonjogát értékeli a 
helyszíni szemle időpontjában megismert készültségben és állapotban;

• az átadott iratok tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot (jogcím, vagyonjogok érvényessége, 
stb.) szakértő nem végzett. Az ingatlan forgalomképességének jogi eredetű korlátozásáról a tulajdoni lapon 
bejegyzetteken túlmenően nincs tudomása, és ezért felelősséget nem vállal. Nem vizsgálta az értékelt ingatlannal 
szemben esetlegesen fennálló terheket és kötelezettségeket, feltételezte, hogy a tulajdonjog átruházásának 
időpontjában az ingatlan használatával közvetlenül Összefüggő tartozás (közüzemi díjak, építményadó, stbJ nem 
áll fenn;

• 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;

• az esetlegesen fennálló, de érzékszervi vizsgálattal nem észlelhető értékbefolyásoló tényezőkért (pl.: rejtett 
szerkezeti hibák, épületszerkezet, felhasznált anyagok, talajfelszín alatti problémák, környezetre ártalmas anyagok 
jelenléte stb.) szakértő nem vállal felelősséget;

• az érték magában foglalja az épületek rendeltetésszerű használatához szükséges épületgépészeti berendezések és 
felszerelések értékét, nem tartalmazza azonban az ingóságok vagy mobil eszközök értékét;

• a szakvéleményhez csatolt iratok és dokumentumok csak az ingatlan bemutatását szolgálják;
• az általunk meghatározott értékek a fentiekben vázolt feltételeken alapulnak, Megrendelő által történő 

felhasználás esetén érvényesek.
• ezen értékbecslés Értékelő előzetes engedélye nélkül, sem egyben, sem részeiben nem publikálható, 

megadottól eltérő célra nem használható.

Alulírott LEVELEKI TÜNDE, az OKJ 53-341-01 (ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő) végzettséggel rendelkezem, a 
névjegyzékben szerepelek. Ellenem, valamint az általam képviselt vállalkozás ellen nincs folyamatban peres eljárás, 
nem részesültem írásbeli figyelmeztetésben szakszerűtlen munkavégzés miatt a szakigazgatási szerv részéről, 
szakmailag elismert vagyok, jó referenciákkal rendelkezem.

Budapest, 2022. július 11. i Tünde
Ingatlanvagyon-értékelő 

06183/2010
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Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály
Budapest, XI, Budafoki út 5 9 151 9 Budapest, Pl. 415

Nem hiteiét tulajdoni lap • Telje? másolat

Megrendelés sxám: 8ûOôOO4?'3O5363/2ô 22
2Û22. Û6.2?

BUDAI-EST VIII.KÉR.
Böltarülot 34980/0/A/l helyrajzi szám

1084 BUDAPEST VIII.KÉR. Déri Miksa utca 15.

1. Az egyéb önálló ingatlan adatai:
megnevezés

raktár
Bejegyző határosat:

felülvizsgálat alatt
1. RÉSZ . ...............

terület szobák száma 
m2 egész/tál

Û Û 
1999.02.16

eszmei hányad tulajdoni E^r^'

•746/1ÜÜÛÛ önkor 2

3. bejegyző határozat: 11726Ü/19 9 3/199 5 . Û 3 .18 -
Társasház v "f
Az önálló ingatlanhoz tartoznak az ala pító okiratban meghatârozottSÿ^^làiaégek .

S?ê

1. tulajdoni hányad; 1/1
uresz

bejegyző határozat, étkezési idő: 117260/19917 
jogcím: 1991. évi XXKIII. tv.
jogállás: tulajdonos
név: VIII.KÉR. ÖNKORMÁNYZAT
cím: 1Û&2 BUDAPEST VIII.KÉR. Baross utca &5-67

ni.RÉ^^®
TARTALMAZNEM
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Nem hiteles tulajdoni lap
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Altaiános rendelkezés

A VI11.kerül eti önkormányzat 34980 hrsz . alatt felvett, termé
szetben a Budapest, VIII.kér. Béri. Miksa u.15.szám alatti, a 
VIII.kér. önkormányzat tulajdonában álló házingatlant, mint 
íiZ ingatlan tulajdonosa à 32/1909. /IX. JÍ)./ Korm.sz. rende
let 2. par. (2) bekezdése alapján, az l.szám alatt mellékelt 
tervrajzok, valamint a 2.szaru alatt mellékelt műleírás szerint 
t arsashazza &lak i t ja at.

A társasház öröklakásai a jelen alapitó okirat rende 1k^zé- 
sein^k megfelelően, mint öröklakások. a közös tulajdonban ma
radó telek, épületrész, berendezések és felszerelések közöe 
hasznalatanak jogával - a 32/1909./IX.3u./Kotm.sz. rendelet 
ölápjun értékesítve ~ ú majdani vevők személyi Lu 1 ajdi.>fdw 
eet u Irm-x aszal , hogy & mim.ienxor i tu 1 a jcionostärsak egymái-

t j j<_> g v Ï szonyà t az x 9 ■• ! . évi 11. t vr . rende 1 kezese t t v
o Z â I p j í v ok irötbáí'i f Og I a 1 l âk ä £ alábbi ä k SZc T 1 H t S Za Ló } y OZ Z à .

tulajé or.

A. Közös tulajdon

1 n t U . ö j>io'■ ostársak r.üi~ t u 1 à jcioriäi r. maradr-a -. az 1 . sz . û i a’. t 
Fr . j eÄT 1 t m j 1 e j ra s n kox u 1 i r t telex es & Kev et <e zc- épi t mé ny r ész e > 
be r e net e z es ek é a i è z s z c r e 1 es et.

a x . vd var á Le t ont’urko l a t okko i . 1 epcsókxe 1

III. L<p;?s/. à pincében: 52 n 2

IV . r áncéi taFviö; It,60 m2

V. rincerekeszék : 16,70 m2, 63,70 m2, 45,50 m2, 11,60 m2

Kl. Fipcerekêsz; 2,43 m2, 5,05 m2

V'I. Kapu bejárat: lIrn9G m2

VIII. ElC'Csarnok: 16,70 m2

1a. Lepcsùuâz szintenként: 25,65 m2

a. Légunvârok es szel IC-zór.
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A zircikor many zátot illeti a terveken R-i
ajdon mely:
sszesen: 22

áll. iroda, tároló, rámpa.
alapterület tel

számmal jelölt öröktu- 
3db raktár, mosdó+wc.

maradó vagyontárgyakból 746/10.000 r
tiilajdoni lapon 34980/

valamint a közösségben 
sz az újonnan nyitandó

hrsz alatt felvéve.1

2./
Az önkormányzatot illeti □ terveken 2 számmal jelölt R-2 
jelű örök t u 1 a jdon, mely áll-. 3db raktár , tároló, műhely, ősz- 
szesem 201,20 m2 a 1 apterü1e11e1 , valamint a közösségben mara
dó vagyontárgyakból G56/10.GGC rész az újonnan nyitandó tulaj
doni lapon 34980/A - 2 hrsz alatt felvéve.

Az önkormányzotot illeti a terveken 3 számmá 1 jelölt 1~ 1 jélt- 
oroktulojűon, yüely ml : zdb iroua. műhely, elôzeï , zűr- wc, 2ur- 
raklár, órsZ'rsen : 90,80 íiíZ a 1 apterü 1 et t 1 , valamin-, a köz^e- 
segben mn ado vagyont□rgyákoó 1 290/10.003 rész az újonnan 
nyjtanao tulajdoni lapon 34980/A — 3 forsz alatt felvéve.

4 . /
A z önkuF ma nyzatot illeti a terveK-n 4 s zámmci 1 jelölt or c < * u 1 a j J • 
mely all: üzièttér, t a i o 1 c>, os zsz es e n : óé , 7C> mz a 1 ap t er o 1 e •. t e . . 
vő tárni nt a közösségben marano vagyoritároyakütö 17b/10. Goo rész ól 
újonnan nyitanuo tulajdoni lapon 349oU/A — 4 forsz alatt tejvevv.

az ű'i.e.o 1 mny za v1 ' à i i r t j a t ei ve ~ e :। ú szaiuï.à ' jeiölt f s z . x / ö 
^iátt-i oroklal-as. nsly áll 1 szobából , konyhából , furdó-rzobei- 
foo • . C’S s ï e se ; I : 3 > . x v m 2 a i a p t e r ü i e 11 e 1 , va 1 ai:> i n i a k '-zös s ég - 
ijen ma r a ù ? vágyöHLárgyő..<í.''> 1 ICB.Ö 8.603 rést: az ujoriiiàn Fiy r t an— 
du- • a 1 i lape if 349.30/Ä - 6 forsz alatt felvéve.

Az cjtkeáTiáro Zcitot illeti a terveken 7 számmal jelölt fsz.2.sz.' 
a I a 11 j or ük 1 üká s , re 1 y 6.1 1 , 2 szobábó 1,1 fel szoba bó l .
konyhái ol , kâfiû áhól , fürdőszobából , wc-ből . előszobából , cssze- 
sen: 77,62 m2 a I api er ü 1 e t te 1 , valamint a kozö.sségben nicradó 
vagyontárgyakból 231/10.060 rész az újonnan nyitandó» tulajdon; 
lápon 3498G/A - 7 forsz alatt felvéve.
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Ll-VIII jelű zártsorú beépítésű, nagyvárosias lakóterület építési övezeteinek részletes 
előírásai

22.§

(1) Az Ll-VIII jelű építési övezetek területén
a) Az épületek földszinti beépítési mértéke - teremgarázs, intézményi, kereskedelmi 

funkció létesítése, illetve ezek vegyes alkalmazása esetén - az L1-V11I-5 
kivételével - elérheti a 100%-ot.

b) A felső szintek beépítési mértéke, a már meglévő épületek utólagos udvarlefedése 
esetének kivételével - nem haladhatja meg az előírt beépítési mértéket.

0" Az építési övezet területén létesítendő új lakóházban kiskereskedelmi rendeltetési 
egység csak az épület pinceszintjén, földszintjén, valamint első emeletén alakítható 
ki, a bruttó kereskedelmi célú szintterület legfeljebb 1.000 m2 lehet.

d) Az övezetekben létesíthető, lakófunkciót nem tartalmazó közintézményi és 
szállásjellegű intézmények épületeinek beépítési mértéke az 1. számú táblázatban 
meghatározott mértéktől eltérő lehet, földszinti beépítés elérheti a 100%-ot, 
földszint fölötti beépítés elérheti a 80 %-ot, az Ll-VIII-5 jelű építési övezet 
kivételével.

e),00Meglévö tetőtér - kizárólag a meglévő tetösíkok megtartásával - beépíthető, de az 
ingatlan beépítése az 5,0-ös szintterületi mutató értékét nem haladhatja meg.

f)101 alapfokú önkormányzati feladatokat ellátó intézmények esetén az építménymagasság 
1. számú táblázat szerinti legkisebb értékének legalább 6,00 méternek kell lenni. A 
csatlakozásnál az illeszkedés szabályait kell alkalmazni.

(2)'°“Az építési övezetek területén a telkek és az építmények kialakítására vonatkozó 
paramétereket a I. számú táblázat tartalmazza.

/. táblázat
Az építési 
Övezet jele a telek megengedett az. épület megengedett

L1
beépí

tési 
mód

Z

Z

legkisebb kialakítható legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb

területe szélessége beépítési 
mértéke

szintterület! 
mutatója

terepszint 
alatti 

beépítési 
mértéke

zöldfelületi 
mértéke építménymagassága

nr

500

500

m

18

18

% m7 m~ % % m
1 U-VIH-1

L1-VH1-2

65
s 75
60

s 75

4,00 
s4,50 

~^50
s4,00

85 
ioqO’

100ni

15
Ql'l 16,0

16,0

23,0

23,0

LI-Vni-3 z 500 18 60
s 75

3,50
s 4,OO103

85
100["

15
o1'1 14,0 19,5

LI-VIIM z 500 18 60
s70

3,50
s 4.Û0

80
100!l)

20 12,5 16,0

Ll-VIII-5 z 500 18 50
s 75

3,50
s 4,00 70 20 12,5 19.5

99 Módosította a 15/2015.(111.3 i.) önk. rendelet 10. §, hatályos 2015. április 3-tóL
100 Megállapította az 50/2011. (IX.19.) önk. rendelet 12.§ (l) bekezdése, hatályba lép 2011.10.19-én
101 Módosítottéi a 48/2014. (XIí.05.) önk. rendelet 9. § ( 1 ) bekezdése, hatályos 2014. december 5-től.
102 Módosította a 48/2014. (XII.05.) ónk. rendelet 9. § (2) bekezdése, hatályos 2014, december 5-töl.103

12/2008. (III. 18) sz. önk. rendelettel módosult rész
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FOTÓMELLÉKLET:

1084 Budapest, Déri Miksa utca 15.
ingatlanerteke.hu 

tunde.levefeki@ingatlanerteke.hu

01. utcakép 02. épület utcai homlokzata

03. épület előtti járda a Fecske utcában 04. értékelt ingatlan bejárata

05. lejárat a raktárba 06. iroda

/I CM
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1084 Budapest, Déri Miksa utca 15.

FOTÓMELLÉKLET:
ingatlanerteke.hu 

tunde.leveleki@ingatianerteke.hu

11. mosdó 12. raktár
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FOTÓMELLÉKLET: ingatlanerteke.hu 
tunde.leveleki@ingatlanerteke.hu1084 Budapest, Déri Miksa utca 15.

/Hr/7
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Földrajzi térkép: 1084 Budapest, Déri Miksa utca 15.

A vizsgált ingatlan műhold felvétele
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GRIFTON
Értékelt ingatlan: Bp., Vili. kér., Fecske utca 34. pince 20. üzlethelyiség (Hrsz.: 35002/0/A/20) Property 1

ingatlanforgalmi szakvélemény

a Budapest Vili, kér., Fecske utca 34. szám (hrsz.:35002/0/A/20) alatti. 
Önkormányzati tulajdonú pinceszint 20. ajtó üzlethelyiség forgalmi értékéről

Készült : 1 példányban

Készítette : Toronyi Ferenc
Ingatlanforgalmi értékbecslő 
névjegyzék szám: 03451/2002

Budapest, 2022 június 30.

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. TeL: +36 ( 1) 270 90 86 E-mail; niODertvgqrifton.hu

niODertvgqrifton.hu


GRIFTON
Értékelt ingatlan: Bp., Vili, kér.. Fecske utca 34. pince 20. üzlethelyiség (Hrsz.: 35002/0/A/20) Property

ÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÓ ADATLAP 
AZ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKÉRŐL

MEGBÍZÓ______________________________________________________________
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. - Vagyongazdálkodási Igazgatóság

MEGBÍZÁS TÁRGYA
Az értékelt ingatlan megnevezése : üzlethelyiség

AZ INGATLAN CÍME ÉS AZONOSÍTÁSA
Település (város, kerület, városrész) : Budapest, VIII. kér. Csarnok-negyed
Utca, házszám, emelet, ajtó ; Fecske utca 34. pinceszint 20. ajtó
Hrsz. : 35OO2/0/A/2O
TULAJDONVISZONYOK
Tulajdonos : VIII. Kerületi Önkormányzat
Jelenlegi bérlő : nincs
A tulajdoni helyzet/forgalomképesség értékelése : forgalomképes

ÉRTÉKELT ÉRDEKELTSÉG : tulajdonjog

ÉRVÉNYESSÉG : fordulónaptól számított 180 nap

AZ INGATLAN FŐBB JELLEMZŐI
Ingatlan típusa
Épületen belüli elhelyezkedése 
Közmű-ellátottság 
Építési technológia
Alapterület
Belmagasság
A bejárati ajtó járdaszinttöl mért magassága 
Eszmei hányad
Társasház telkének területe

: üzlethelyiség
: alagsor (utcai)
: villany, víz, csatorna
: hagyományos, tégla
: 36 m2
: 2,5 méter
: 1,85 méter
: 20/1000
:414m2

ÉRTÉKELÉS
Értékelés alkalmazott módszere 
Értékelés fordulónapja

: Összehasonlító és hozam alapú elemzés 
: 2022 június 30.

MEGÁLLAPÍTOTT ÉRTÉK
Fajlagos forgalmi érték kerekítve
Az ingatlan forgalmi értéke kerekítve

Az ingatlanhoz tartozó telekhányad eszmei értéke

Az ingatlan likvidációs értéke

: 328.611,-Ft/m2
: 11.830.000,- Ft
azaz Tizenegymillió-nyolcszázharmincezerforint

: 2.700.000,- Ft
azaz Kettőmillió-hétszázezer  forint

: 8.380.000,- Ft
azaz Nyolcmillió-háromszáznvolcvanezer forint

Budapest, 2022 június 30. Készítette: \ U ----------

Toronyi Ferenc 
Ingatlanforgalmi értékbecslő 
névjegyzék szám: 03451/2002

Grifton Property Kft. 
1042 Budapest, József Attila u. 4-6. 

Adószám: 22679026-2-4}
Cg..01-09-938664

2022 JúL 21.

Jozsí<v4u>vG.

Biliär.«!

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: +36 (1) 270 90 86 E-maih pfopeity^ori fton.hu

fton.hu
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GRIFTON
Énekeli ingatlan: Bp., Fill. kér.. Fecske utca 34. pince 20. üzlethelyiség (Hrsz.: 35Q02/0/A/20) Property 3

INGA TLANÉRTÉKELŐ ADA TLAP

1. A SZAKÉRTŐI JELENTÉS TÁRGYA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt - Vagyongazdálkodási Igazgatóság (1084 
Budapest, Or utca 8.) megbízta a Grifton Property Kft-t a 1084 Budapest, Fecske utca 
34. szám alatti, 35002/0/A/20 hrsz-ú pinceszint 20. ajtó üzlethelyiség értékelésével.

Az ingatlanértékelés célja az ingatlan bérbe adásának megalapozást szolgáló forgalmi 
érték és likvidációs érték megállapítása.

2. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

2.1. Az értékelési szabályzat, jogszabály, amelynek megfelelően az értékelés készült

Az ingatlanértékeid adatlap a forgalmi érték egyszerűsített dokumentálási formában 
történő megállapítása. A vonatkozó - a Magyar Ingatlanforgalmazók Szövetsége szakmai 
bizottsága által kidolgozott - ajánlásoknak megfelelően, az abban meghatározott 
eljárásokat követve, az Állóeszköz Értékelők Európai Csoportja (TEGOVA) szakmai 
útmutatásai szerint, az ingatlan jellegére tekintettel a piaci adatok Összehasonlító 
elemzésén alapuló és a hozam alapú módszert alkalmaztuk. Az értékelésnél figyelembe 
vettük a 25/1997. (VIIL1.) PM és az 54/1997. (VIII. 1) FM sz. rendeleteket, továbbá a helyi 
Önkormányzat speciális kitételeit is. Az ingatlan értékesítése a szabadpiacon történik, az 
eladó nincsen eladási kényszer alatt. Az alkalmazott módszer és a levont következtetések 
értelmezése ezekben a jogszabályokban és iránymutatásokban rögzítettek 
figyelembevételével, az ott meghatározottak szerint értendők.

2.2. A szakértői jelentésben használt értékformák, módszerek megnevezése

Figyelemmel az értékelendő ingatlan sajátosságaira, továbbá az értékelés céljára az 
értékelési gyakorlatban használt eljárások közül a vizsgált ingatlan esetében a piaci 
információk elemzésére épülő összehasonlító módszert, illetve a hozam alapú 
megközelítést alkalmaztuk.

2.3. Helyszíni szemle és időpontja

Helyszíni szemle időpontja : 2022. június 29.

2.4. Felhasznált dokumentumok

- tulajdoni lap (nem hiteles, 2022. június 27.)
- szintrajz (részlet)
- társasházi alapító okirat (részlet)

Az ingatlanról fényképfelvételek készültek, melyeket mellékletként csatoltunk.

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Te!.: +36 (i) 27ü 90 86 E-mail: propertv@qrifton.hu
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GRIFTON
Értékelt ingatlan: Bp., VIII. kér., Fecske utca 34. pince 20. üzlethelyiség (Hrsz.: 35002/0/A/20) Property 4

3. AZ INGATLAN ISMERTETÉSE

3.1. Ingatlan-nyilvántartási adatok

Település
Besorolás
Cím
Helyrajzi szám 
Megnevezése
Terület
Tulajdonos (ok) 
Széljegyek
Terhek

: Budapest, VIII. kér.
: belterület
: 1084 Budapest, Fecske utca 34. pinceszint 20. ajtó
: 35002/0/A/20
: üzlethelyiség 
:36m2
: VIII. Kerületi Önkormányzat, 1/1 tulajdoni hányad

3.2. Az ingatlan elhelyezkedése, általános leírása

Az értékelésbe vont ingatlan Budapest VIII. kerületében, Csarnok-negyed elnevezésű 
városrészben, a Fecske utcában, József utca és a Déri Miksa utca között lévő társasház 
pincéjében található. Környezetében társasházas és üzleti, valamint intézményi célú 
ingatlanok találhatóak, a földszinten és a pincében többnyire raktárakkal, műhelyekkel, 
raktárakkal. Az értékelt ingatlan közvetlen közelében számos alapfokú ellátási funkció 
megtalálható. A környék összközműves, az utcák burkoltak. A közbiztonság átlagosnak 
mondható.
Az ingatlanban gáz kivételével minden közmű megtalálható. Tömegközlekedéssel a 
környéken közlekedő autóbuszokkal és metróval érhető el. Személygépkocsival 
legkönnyebben a József utca felől közelíthető meg.

3.3 Felépítmény ismertetése 

Építés ideje 
Ingatlan típusa 
Építési mód 
alapozás 
szigetelés 
tartószerkezet 
födémszerkezet 
falazat 
tetőszerkezet 
héjazat

: 1910-esévek
: társasház
: hagyományos, tégla
: sávalap, állapota nem ismert
: bitumenes szigetelés, állapota nem ismert
: tégla szerkezet, átlagos állapotú
: acélgerendás, átlagos állapotú
: tégla szerkezet, közepes állapotú
: magastető, jó-közepes állapotú
: bitumenes lemez és cserépfedés jó állapotú

külső felületképzés: kőporos vakolatjó állapotú 
Értékelt ingatlan
külső nyílászárók : fémszerkezetű ajtó és ablakok, ablakok fix fémráccsal védettek,

gyenge-közepes állapotúak
belső nyílászárók : faszerkezetű ajtók, gyenge-közepes állapotúak
padozat, burkolat : beton Járólap Jó-közepes állapotúak
belső felületképzés: vakolt, festett, csempézett, tapétázott, gipszkarton lapokkal fedett falak, 

rossz állapotban
gépészet, höleadók: -

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: +36 ( 1) 270 90 86 E-maik prop-ertv@qrtfton.hu
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Értékelt ingatlan: Bp., Vili. kér., Fecske utca 34. pince 20. üzlethelyiség (Hrsz.: 35002/0/A/20) Property g

Az értékelt ingatlant magába foglaló épület 1910-es években épült, hagyományos tégla 
szerkezettel, alagsor + földszint + 3 emelet kialakítással. Az értékelt ingatlan a Fecske 
utcában, József utca és a Déri Miksa utca között lévő társasház pincéjében helyezkedik el. 
A bejárati ajtó járdaszinttől mért magassága: 1,85 méter. A vizsgált ingatlan több 
helyiségre és vizesblokkra osztott, melyek belmagassága 2,5 m. A gáz kivételével minden 
közmű adott. A bejárati ajtó fémszerkezetű kétszámyú, az ablakok fémszerkezetűek, fix 
fémráccsal védettek, gyenge-közepes állapotúak. A belső ajtók faszerkezetűek, gyenge
közepes állapotúak. A pince lépcső előtt szélfogó lett kialakítva. A padozat beton járólap 
burkolatú, jó-közepes állapotú. A falak vakoltak, festettek, csempézettek, tapétázónak, 
gipszkarton lapokkal fedettek, rossz állapotúak. A nedvesedés miatt egyes helyeken a 
falakon vakolatleválások és salétromosodás láthatóak. A járdaszintről a csapadékvíz a 
pincébe folyik.
Elektromos áram: közüzemi hálózatra csatlakoztatva, hitelesített mérőóra van, de a 
közműszolgáltató által lezárt.
Víz: közüzemi hálózatra csatlakoztatva, hitelesített vízóra van.
Használati meleg víz: nincs.
Csatorna: közüzemi hálózatra csatlakoztatva.
Gáz közüzemi hálózatra nincs csatlakoztatva, hitelesített mérőóra nincs. 
Gyengeáramú berendezés: nincs.
Az alagsorban fűtés és höleadó nincs.
A szemle során a vizsgált ingatlan üres volt.
Összességében az ingatlan gyenge-közepes műszaki állapotban van.

3.4. Alapterületi adatok

Az ingatlan hasznos alapterületi adatai a mellékelt, ellenőrzött alaprajz alapján, kerekítve 
kerültek meghatározásra.

Helyis ég-megnevezés
helyiségek nettó 
alapterülete, m2

Ingatlan helyiségei
Üzlettér 32,06
Mosdó 1,71
WC 1,08
WC 1,00
Összesen 35,85
Alaprajz szerinti, helyszínen ellenőrzött terület (m2) 3535
Tulajdoni lap szerinti terület (m2) 36,00

Az értékmeghatározás során figyelembe vett hasznos alapterület összesen: 36,0 m2.

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: +36 (1) 270 90 86 E-maik pi'ODertv@qrifton.hu

mailto:ODertv@qrifton.hu


c

G
p ■

G
R

IF
TO

N
Ér

té
ke

lt 
in

ga
tla

n:
 B

p,
 Vi

li,
 ké

r..
 F

ec
sk

e 
ut

ca
 3

4.
 p

in
ce

 2
0.

 üz
le

th
el

yi
sé

g 
(H

rs
z.:

 3
50

02
/0

/A
/2

0)
 

Pr
op

er
ty

 g
4.

 É
rté

k m
eg

ha
tá

ro
zá

s
4.

LF
or

ea
lm

i é
rté

k 
m

eg
ha

tá
ro

zá
sa

 p
ia

ci
 ö

ss
ze

ha
so

nl
ító

 m
ód

sz
er

re
l 

A
z é

rté
km

eg
ha

tá
ro

zá
s s

or
án

 a 
Bu

da
pe

st 
V

IL
, V

III
. é

s I
X

. k
er

ül
et

 te
rü

le
té

n l
év

ő,
 ha

gy
om

án
yo

s s
ze

rk
ez

et
ű l

ak
óé

pü
le

tb
en

 ta
lá

lh
at

ó s
zu

te
ré

 
üz

le
te

k 
ak

tu
ál

is 
kí

ná
la

ti 
ad

at
ai

t v
et

tü
k 

fig
ye

le
m

be
._

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

Ö
ss

ze
ha

so
nl

ító
 ad

at
ok

 je
lle

m
ző

i

Ü
zl

et
 

B
p.

, V
II.

 ké
r. 

G
ar

ay
 ut

ca
 

sz
ut

er
én

58
 

kö
zm

űv
es

19
06

 
té

gl
a,

 kö
ze

pe
s á

ll.
 

20
 9

90
 0

00
20

22
 

i ing
.c

om
:3

27
79

84
3

36
18

97

[S
zá

za
lé

ko
s k

or
re

kc
ió

0% 0%
i 0% 0% 0%
-1

0%

O'
V»

32
5 7

07

o

__
__

__
__

__
__

__
__

__
. __

__
__

 azaz T
ize

ne
gy

nú
lli

ó-
ki

le
nc

sz
áz

he
tv

en
ez

er
 fo

rin
t

az
az

 N
yo

lc
m

ill
ió

’h
ár

om
sz

áz
ny

ol
cv

an
ez

er
 fo

rin
t

ha
so

nl
ó 

ha
so

nl
ó 

ha
so

nl
ó 

I azon
os

 
1 has

on
ló

 
; aján

la
t

Ü
zl

et
 

B
p.

. I
X.

 ké
r. 

Tc
le

py
 u

tc
a 

: 
sz

ür
et

én
31

kö
zm

űv
es

 
19

10
té

gl
a,

 jó
 á

lla
po

t 
13

 9
00

 0
00

20
22

 
in

g.
co

m
:3

28
42

76
2

44
8 

38
7

Sz
áz

al
ék

os
 k

or
re

kc
ió

 I
0%

 
0% 0% 0%

; 
-1

0%
-1

0%

0^ Ci

35
8 7

10 x® 
à

ha
so

nl
ó 

ha
so

nl
ó 

ha
so

nl
ó 

az
on

os
 

jo
bb

 
aj

án
la

t

rO

Ü
zl

et
 

B
p.

, IX
. k

er
 

Er
ke

l u
tc

a 
sz

u t
er

én
50

kö
zm

űv
es

 
19

01
 

gi
a,

 fe
lú

jít
an

dó
 á

lla
po

1 
18

 7
50

 0
00

20
22

 
in

g.
co

m
:3

28
51

23
4

000 Séf
: S

zá
za

lé
ko

s 
ko

rr
ek

ci
ói

<= X® S® s® S®© © © © « ©•n O O O O
£ g

33
7 5

00
 

...
...

...
...

.. 1 20
%

jo
bb

 
I has

on
ló

 
ha

so
nl

ó 
az

on
os

 
' ro

ss
za

bb
 

aj
án

la
t

Ü
zl

et
 

B
p.

, V
ili

. k
er

. 
H

om
ok

 ul
ca

 
sz

ut
er

én
32

 
kö

zm
űv

es
I9

60
 

té
gl

a,
 fe

lú
jít

ot
t á

lla
po

t 
15

40
00

00
20

22
 

in
g.

co
m

:3
28

80
16

0

48
12

50

Sz
áz

al
ék

os
 ko

rr
ek

ci
ó I

5%
' 0% 0% 0%

-1
0%

-1
0%

s?

40
9 

06
3

X® 
o

ro
ss

za
bb

 
ha

so
nl

ó 
ha

so
nl

ó 
az

on
os

 
jo

bb
 

aj
án

la
t

-

Ü
zl

et
 

B
p.

, V
IH

. k
er

. 
B

ac
só

 B
él

a u
tc

a 
sz

ut
er

én
52

kö
zm

űv
es

18
89

 
té

gl
a,

 fe
lú

jít
an

dó
 á

lla
po

t 
12

 7
00

 0
00

20
22

 
in

ga
da

n.
co

m
 3

18
94

41
3

24
4 

23
1

1 Száz
al

ék
os

 k
or

re
kc

ió
 [

»s o ,© . © o ■ o' a- ©* ©' O O O O O
i

%
$■

23
2 

01
9

20
%

ha
so

nl
ó 

ha
so

nl
ó 

ha
so

nl
ó 

az
on

os
 

ro
ss

za
bb

 
aj

án
la

t

A
z é

rt
ék

el
en

dő
 

in
ga

tla
n 

je
lle

m
ző

i

Ü
zl

et
 

Bp
., V

II
I. 

ke
r.

 
Fe

cs
ke

 u
tc

a 3
4.

 
pi

nc
es

zi
nt

36
 

kö
zm

űv
es

 
19

10
-e

s é
ve

k 
té

gl
a,

 g
ye

ng
e-

kö
ze

pe
s á

lla
po

t

Fa
jla

go
s k

ín
ál

at
i á

r (
Ft

/m
2)

1 
K

or
re

kc
ió

s t
én

ye
ző

k 
|

el
he

ly
ez

ke
dé

s (
1)

 
in

ga
da

n 
m

ér
et

e (
2)

 
ha

sz
ná

lh
at

ós
ág

 (3
)

kö
zm

űv
ek

 (4
) 

m
űs

za
ki

 á
lla

po
t (

5)
 

aj
án

la
ti 

va
gy

 el
ad

ás
i á

r (
6)

A 
pi

ac
i k

or
re

kc
ió

 m
ér

té
ke

 ö
ss

ze
se

n

Ko
rr

ig
ál

t f
aj

la
go

s e
la

dá
si 

ár
ak

 (F
t/m

2)
10

0%

33
26

00

11
97

0 
00

0
83

80
 0

00

M
eg

ne
ve

zé
s

A
z i

ng
at

la
n 

fu
nk

ci
ój

a
Te

le
pü

lé
s 

U
tc

a,
 h

áz
sz

ám
 

Ép
ül

et
en

 b
el

ül
i e

lh
el

ye
zk

ed
és

 
In

ga
tla

n 
re

du
ká

lt 
ös

sz
te

rü
le

te
K

öz
m

üv
ek

Ép
íté

s é
ve

 
Sz

er
ke

ze
t, 

ál
la

po
t 

El
ad

ás
i á

r F
t-b

an
 

El
ad

ás
 id

ej
e 

Ö
ss

ze
ha

so
nl

ító
 a

da
t f

or
rá

sa

A
 fi

gy
el

em
be

 ve
tt 

sú
ly

sz
ám

ok

K
or

ri
gá

lt 
sú

ly
oz

ot
t á

tla
g 

el
ad

ás
i á

r (F
t/m

2)

A
zi

ng
at

la
nb

ec
sü

lt 
pi

ac
i f

or
ga

lm
i é

rt
ék

e
A

z i
ng

at
la

nb
ec

sü
lt 

lik
vi

dá
ci

ós
 ér

té
ké

ud
ap

es
t, 

Jó
zs

ef
 A

tti
la

 u
tc

a 4
-6

. T
ei

.-.
 <3

6 (
i) 

27
0 9

0 8
6 

e-
m

ai
k 

r.r
op

en
v@

qr
ift

on
.h

u

CM 

O

£

ingadan.com
mailto:r.ropenv@qrifton.hu


GRIFTON
PropertyÉrtékelt ingatlan: Bp., Fill. kér., Fecske utca 34. pince 20. üzlethelyiség (Hrsz.: 35002/0/A/20)

4.2 . Forgalmi érték meghatározása hozam alapú elemzéssel

A bérleti díjból származó éves bevétel nagyságát az ingatlan bérbe adható hasznos 
alapterülete után vehetjük figyelembe. A bérleti díjat a környéken kialakult bérleti piacnak 
megfelelően 2.570 Ft/m2/hó, értéken becsültük meg. A kapacitás kihasználtságot 75 %-ra 
terveztük.
A hazai gyakorlatban általános bérleti konstrukciók alapján a bérbeadót terhelik a 
fenntartási költségek, az adók, a biztosítás és a fenntartási alap képzése. Az üzemeltetés
energiaellátás költségeit majd minden esetben a bérlőkre terhelik át. Az üzemeltetési 
költséget a bérleti bevételek 10 %-ban számszerűsítettük. A közvetlen tőkésítés 
módszerénél egyetlen évre vonatkozóan, becsült jövedelmet számítunk át értékmutatóvá. A 
vizsgált ingatlan esetében 6,0 %-os tőkésítési rátát alkalmaztunk.

SS .....  
Hasonlító adatok Méret (m2) Bérleti dij Ft/hó Fajlagos bérleti díj 

R/m’/hó
1. Üzlet, szuterén, Bacsó Béla utca 48 150 000 3 125
2. Üzlet, szuterén, Baross utca 52 162 000 3115
3. Üzlet, szuterén, Korányi Sándor utca 60 130 000 2 167
3. Üzlet, szuterén, Práter utca 53 107 000 2019
4. Üzlet, szuterén, Szigony utca 49 120 000 2 449
Átlag bérleti dij Ft/m2/hó 2 570
korrekció 0%
Korrigált bérleti díj Ft/m2/hó 2 570

Megnevezés Adatok, értékek
Bevételek
A bértetileg hasznosítható terület 36
Lehetséges bérleti bevétel, Ft/hó 92 520
Lehetséges bérleti bevétel, Ft /év 1 110 240
Tervezhető kihasználtság, % 75%
Figyelembe vehető bevétel, Ft 832 680
Kiadások, Ft
A tulajdonos fenntartási költségei, a bevétel 3 %-a 24 980
Menedzselési költségek, a bevétel 3 %-a 24 980
Felújítási költségalap, a bevétel 4 %-a 33 307
Kalkulálható költségek összesen, Ft 83 268
Éves Üzemi eredmény, Ft 749 412
Tőkésítési ráta 6,0%
Tőkésített érték, Ft 12 490 200
Befektetési kiadások 1 000 000
Az ingatlan hozadéki értéke, Ft 11 490 200
Hozadéki érték kerekítve, Ft 11490 000

Tőkésítési ráta becslése: %
Kockázatmentes kamatláb :2,5
Ország kockázat : l, 1
Ingatlanpiaci kockázat :2,0
ingatlan típus kockázat :0,4

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: +36 (i.) 270 90 86 E-maíí: Dropertv@orifton.hu
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4.3 A tárgyi ingatlanra jutó földterület értékének számítása

Az eszmei hányadhoz tartozó telekértéket a piaci adatok alapján állapítottuk meg.

Megnevezés
Az értékelendő 

ingatlan jellemzői

Összehasonlító adatok jellemzői

1 2 3 4

Az ingatlan funkció)» Telek Építési telek Építési telek Építési telek Építi i telek
Település Bp., Vili. kér. Bp., Vili. kér. Bp., Vili. két. Bm VIII. kér. Bp-, Vili. kéz.
Utca, háxsxáns Fecske utca 34. Bauer Sándor utca Dobozi utca Karácsony Sándor u Kis Fuvaros utca

Telek területe 414 1036 2 276 752 1284
Ll-Vfll-Í gyesed Ll-VIll-1 övezed Ll-VIH-5 övezeti U-VÍH-2 övezed U-VIII-I övezeti
besorolású cetek. besorolású telek, besorolású elek. besorolású telek, besorolású telek,

maximális maximálta maximális maximális maximális
beépíthetőség 65 %, beépíthetőség 65 %, beépitbetóség S0 %, beépíthetőség 60%, beépíthetőség 65%,
sxia területi mutató szinte ruled mutató 4,0 szinterúleti mulató 33 szinterületi mutató 33 szinretűled mutató 43

4/) né iné, m2/m2) maximálta tní/mí, maximálta m2/m2, maximális m2/m2, maximális

maximális építménymagasság 3Ö épitménywagafi&ig 16 építménymagasság 21 épitméavmagsssáa 19

énitoiá oytnagassájr méter. méter. méter. méter.

Jellemzők 

Közművesilectség

19 méter. 

Os&xköz műves óészközmúves ősszkózműves összköztoúvca Ossz közműves
Ajánlati ár Ft+an 665000 000 460 000000 31750Û000 750 000000

Ajánlat ideje 2022 2022 2022 2D 22
Összehasonlító adatforrása, beazonasítlia lósága ing.com/32327404 ing.com/32638834 mg.cô in726860165 tng.com/32758042

Fajlagos kínálati ír (Ft/to2) 641892 202109 422 207 584112

Korrekciós téaveaök Százalékáé korrekció Százalékos korrekció Százaiékor korrekció Százalékos korrekció

elhelyezkedés (1) rosszabb 5% roœabb 5% rosszabb 5% hasonló 0%

iog&Uxn mérete (2) mgyobb 5% nagyobb 15% nagyobb 5% nagyobb lö%

beépíthetőség (3) hasonló 0% kisebb 10% kisebb 5% hasonló 0%

használhatóság (4) azonos 0% azoaofl 0% azoona 0% azonos 0%

közművesíttnség (5) hasonló 0% hasonló 0% hasonló 0% hasonló 0%
ajánlati vagy eladási ár íó) ajánlat -10% Ajánlat -10% ajánlat -10’/. ajánlat -10%

A piád korrekció mértéke össxesee 0% a?% s% 0%

Korrigált fajlagos eladási árak(Ft/ml) 641892 242 531 443 318 584112

A figyelembe ven súlyszámok 100% 25% 25% 25% 25%

Korrigált súlyozott állas eladási ár fFt/n>S 131935

Teléknagyság (m2) 414
Eszmei hányadok a társasházban összesen 1 000
A betétre jutó eszmei hányad 20
Abetétre jutó telekhányad (m2) 8
Átlagos, fajlagos telekérték (Ft/m2) 331 935
Az ingatlanhoz tartozó telekhányad 
eszmei értéke kerekítve (Ft) 
(albetétre jutó telekhányad x &jhgos 
telekérték) 2 700 000 azaz Kettőmillió-hétszázezer forint

H-1042 Budapest, József Attila Utca 4-6. Tel.: + 36 (1) 270 90 86 E-mail; DroDertv@Qhfton.hu
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4.4 A tárgyi ingatlan forgalmi értékének megállapítása

A piaci összehasonlításon alapuló megközelítésre vonatkozóan az a véleményünk, hogy 
megfelelő számú adat állt rendelkezésünkre ahhoz, hogy az e módszerrel kapott értéket 
megbízhatónak tekinthessük. A hozamalapú megközelítéssel végzett számítások során 
prognosztizáltuk a bérbe adható területek hasznosításából realizálható árbevételt. A 
hozamszámítás azoknak a tulajdoni előnyöknek a jelenlegi értékét tükrözi, amelyekért egy 
befektető hajlandó fizetni, a piaci szereplők érdeklődése viszont nehezen számítható ki. Az 
előbb említett tényezők miatt a két értékelési módszer eredményét 70-30 %-os súlyozással 
vettük figyelembe.

Piaci összehasonlító 
módszerrel számított érték, Ft

Hozamalapú becsléssel 
számított érték, Ft

Súlyozás 70% 30%
11 970 000 11 490 200

Elfogadásra javasolt érték, Ft 11 830000

Az ismertetett módszerrel és feltétellel a 1084 Budapest, Fecske utca 34. szám 
(35002/0/A/20 hrsz-ú) alatti pinceszint 20. ajtó üzlethelyiség jelenlegi piaci értékét:

11.830.000 Ft-ban, 
azaz

Tizenegymillió-nyolcszázharmincezer forintban 
határoztuk meg.
A forgalmi érték tehermentes ingatlanra vonatkozik, és ÁFA-tn^m tartalmaz!

Budapest, 2022 május 20. í'\~ k

Grifton Property Kft
1042 Budapest, József Art,ia u 

Adósam: 22679026-2-4!
Cg.: 01-09-938664

Toronyi Ferenc 
Ingatlanforgalmi értékbecslő 
névjegyzék szám: 03451/2002

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Te!.: +36 (í) 270 90 85 E-maik Dropertv@qrifton.hu
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5. Speciális feltételezések, korlátozások

A megállapított érték az ingatlan forgalomképes, beköltözhető, teljes per-, igény- és 
tehermentes állapotú tulajdonjogára vonatkozik, a helyszíni szemlén megismert állapotban.

Az értékelő kijelenti, hogy az értékelés tárgyát képező ingatlanhoz semminemű személyes 
és anyagi érdekeltsége nem fűződik, az általa meghatározott érték semmilyen 
összefüggésben nincs a megbízási díj nagyságával.

Az értékelést a készítendő szakvéleményben részletesen felsorolt, kapott szóbeli és írásbeli 
információk alapján készítettük el. A Megbízó az általa szolgáltatott és az értékelésnél 
felhasznált adatok hitelességét és valódiságát szavatolja.

így a Megbízó által rendelkezésünkre bocsátott iratok, egyéb dokumentumok 
tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot (jogcím, vagyonjogok 
érvényessége, stb.) nem folytattunk. Az ingatlan forgalomképességének jogi eredetű 
korlátozásáról a tulajdoni lapon bejegyzetteken túlmenően nincs tudomásunk, de ezért 
felelősséget nem vállalunk.

A rendelkezésünkre bocsátott adatok és információk, melyeket az értékelés során 
felhasználtunk, tudomásunk szerint helytállóak és pontosak, azonban teljes körű 
ellenőrzésüket nem volt módunkban elvégezni, ezért felelősségünk e vonatkozásban 
korlátozottnak tekintendő. A szakvéleményhez csatolt iratok és dokumentumok csak az 
ingatlan bemutatását szolgálják.

Megbízó tudomásul veszi, hogy az értékelő az értékelést szemrevételezés és a Megbízó 
adatszolgáltatásai alapján készíti. Az esetlegesen fennálló, de szemrevételezéssel nem 
észlelhető értékbefolyásoló tényezőkért az értékelő felelősséget nem vállal (pl.: 
épületszerkezeti, talajfelszín alatti, stb. problémák).

Az ingatlanon értékelt felépítmények értéke magában foglalja az épület rendeltetésszerű 
használatához szükséges felszerelések, gépészeti berendezések értékét, de nem tartalmazza 
az adott funkcióhoz kapcsolódó telepített vagy mobil eszközök értékét.

Az értékelés időpontja 2022. június hó, a közgazdasági, jogi feltételek és piaci viszonyok 
előre kellő pontossággal nem prognosztizálható változásai módosíthatják, illetve 
érvényteleníthetik a szakértői vélemény forgalmi értékre vonatkozó megállapításait, ezért 
az értékelés fordulónapját követő 6. hónapon túl történő felhasználás esetén a megadott 
érték felülvizsgálata indokolt.

Az általunk meghatározott érték a fentiekben vázolt feltételeken alapul, és a Megbízó által 
megjelölt célra történő felhasználásban érvényes.

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: +36(i) 270 90 86 E-maih propeitv@arifton.hu
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MELLÉKLETEK

Tulajdoni lap 
Szintrajz (részlet) 

Társasházi alapító okirat (részlet) 
Fényképek 

Térkép

H-1042 Budapest, József Attila Utca 4-6. TeL: +36 (1) 270 90 86 E-maií: proDertv@qrifton.lw
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Nem hiteles tulaj doni lap Nem hiteles tulaj doni lap

Budapest Főváros Kjormányhivaíala Földhivatali Főosztály
Budapest, XI., Budafoki út 5 9. 1519 Budapest, Pí. 415

Nem hiteles tulajdoni lap ■ Teljes másolat

Megrendelés szám: 80Ű00Ö4/3Ü5375/2022
2Û22.Û6.2?

BUDAPEST VTII.KER.
Belterület 35Q02/0/A/20 helyrajzi szám

1084 BUDAPEST VIII .KÉR. Fecske utca 14. pinceszint. ajtó'.2Ú. ’'felülvizsgálat
....■-— —— —...........   LRÉSZ —

1. Az egyéb önálló ingatlan adatai:
megnevezés terület szobák száma eszmei hányad tulajdoni E 

m2 egész/fél

Oldal:

üzlethelyiség 56 0 0 2Û/1ÜÛÛ
Bejegyző határozat: 999996/1999/1999.02.16
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2. bejegyző határozat; 17782 6/19 9 5/1995 .09 .26 
Társas ház
Az önálló ingatlanhoz tartoznak az ala pitó okiratban meghatározót

ü.rész
1- tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő; 177826/1995/1995.09.26 
jogcím: 1991. évi XXKIIX. tv. 246817/1993/1993.12.06 
jogcím: eredeti felvétel 177826/1995/1995.09.26 
jogállás: tulajdonos 
név: Vili.KÉR. ÖNKORMÁNYZAT 
cím: 1082 BUDAPEST VIII.KÉR. Baross utca 65-67.

ï^^bejegyző határozat, érkezési

Jelzálogjog 844 000 FT,azaz 
jogosult :

név: 
cí Hl

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

I I m.R^2
idő: 81551/1/2OO5/O5.m

nyolcszáznegyvann&

POPOLGÁRMESTI
: 1052 BUDAPEST V.KÉR. Városház

AJDONI LAP VEGE

Nem hiteles tulajdoni lan

törlő határozati 187292/1/2011/11.12.12
■r FT erejéig.

»Ji»raf.a
Wi.

Nem hiteles tulajdoni 1^^
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«
URBS

Társasházakat képviselő 
Épületfenntartó és 
Ingatlantorgalmazó KFT

|tA»:»Wsv

józstrvÁxos) önkormányzat 
POLGÁRMESTERI HIVATAL

0»2lsjy Eíószám:

Budapest, VII. kéri/,.
Wesselényi u. 41.

TÂRSASHÂ2TULAJD0NT ALAPÍTÓ OKIRAT

Cím: Bpest, VIII. kér, FECSKE u. 34, sz.

Hrsz.; 35002 Tlsz.: 476

Tartalom: Alapító okirat: 17 lap !

Műszaki leírás: 9 lap í

Tervrajzok: 1 - 5 -lg 

________ —_________ _ _ ....... _ _____ ,_______ :__
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Budapest/ VIII» kér. Fecske u. 34. sz. alatti ingatlan

TÂRSASHÂZTULAJDONT ALAPÍTÓ OKIRATA

I

Általános rendelkezések

A Budapest Főváros Józsefvárosi önkormányzat / Budapest, 
VIII. kér. Baross u. 65-67. / megbízása alapján az URSS Társas
házakat Képviselő, Épületfenntartó és Ingatlanforgalmazó 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 házingatlanok elidegenítése érdekében a Bp., vili, 
kér. 476 tulajdoni lapon 35002 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 
414 nm alapterületű, a természetben a Budapest, vili. kér. 
Fecske u. 34. sz. alatti a Józsefvárosi Önkormányzat kizá
rólagos tulajdonában álló és a Vagyonkezelő KFT ( Budapest, Ör 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
rint kerül sor.
A társasház külön tulajdonú ingatlanai a közös tulajdonba utalt 
ingatlanrészekből hozzájuk tartozó tulajdoni illetőséggel együtt 
a vevőkkel megkötni tervezett adás - vételi szerződések létrejötté
ig önkormányzati tulajdonban maradnak.

II.

Közös és külön tulajdon

I

1

I
I

I

I

I

A./ Közös 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.

1. Az ingatlanhoz tartozó földrészlet 414 nm területtel, 
a beépítetlen részen lévő térburkolattal együtt.
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Az önkormányzat tulajdonába kerül a terveken 16./ számmal je
lölt, a természetben a " II. emelet 16. sz.S} alatti 
1 szoba, konyha 
helyiségekből álló öröklakás 27 nm al.apterülettel valamint 
a közös tulajdonból

38 /• 1.000 hányad

Az önkormányzat tulajdonába kerül a terveken 17./ számmal je
lölt, a természetben a 18 II. emelet 17. sz.« alatti 
1 szoba, konyha, hall 
helyiségekből álló öröklakás 43 n® alapterülettel valamint 
a közös tulajdonból ■

.61 / 1.000 hányad

18 ./ Az önkormányzat tulajdonába kerül a terveken 18./ számmal je
lölt, a természetben a II. emelet 18. sz.“ alatti
1 szoba, konyha, fürdőszoba
helyiségekből álló öröklakás 37 nm alapterülettel valamint 
a .közös tulajdonból ■

: : S3 / i.poo hányad . '

19 ./ Az önkormányzat tulajdonába kerül a terveken 19./ számai je- 
lölt, a természetben a M pince 19. sz." alatti 2 raktár 
helyiségekből álló raktár.42 n® alapterülettel valamint 
a közös tulajdonból

24 / 1.ooo hányad

©Az önkormányzat tulajdonába kerül a terveken 20./ számai je

lölt, a természetben a *’ pince 20, sz.” alatti 
üzlettér, mosdó, 2 wc 
helyiségekből álló üzlet 36 nm ala.pterülettel valamint 

■a közös, tula jdonból. :.

20. / 1,000 hányad.



1084 Budapest, Fecske utca 34. pince 20. ajtó üzlet (Hrsz.: 35Ô02/0/A/20)

Környezet, utca

Társasház utcai homlokzata A vizsgált ingatlan utcai frontja

A vizsgált ingatlan bejárata

2022. június 29.

/ C, 4



1084 Budapest, Fecske utca 34. pince 20. ajtó üzlet (Hrsz.: 35002/0/A/20)

2022. június 29.
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TÉRKÉP

Budapest, VIII. kér. Fecske utca 34.

4^



1084 Budapest, Fecske utca 34. pince 20. ajtó üzlet (Hrsz.: 35002/0/A/20)

Mosdó Villanyóra

Vizesedö falon vakolatleválás Gipszkartonnal borított falak

2022. június 29.



GRIFTON
PropertyÉrtékelt ingatlan: Bp.. VIH. kér., Fecske utca 3-1. pince 2(1. üzlethelyiség (Hrsz.: 35()02/Q/A/20)

ingatlanforgalmi szakvélemény

a Budapest VIII. kér., Fecske utca 34. szám (hrsz.:35002/0/A/20) alatti, 
Önkormányzati tulajdonú pinceszint 20. ajtó üzlethelyiség forgalmi értékéről

Készítette : Toronyi Ferenc 
Ingatlanforgalmi értékbecslő 
névjegyzék szám: 03451/2002

Készült : 1 példányban

Budapest, 2022 június 30.

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: + 36 ( 1) 270 90 86 E-maií: oropertv@Qrifton.hu



GRIFTON
Énékeh ingai Ian: Bp.. Hl!. kei:. Fecske utca 34. pince 20. üzlethelyiség (Hrsz.: 35002/0/A/20j Property ß

INGA TLANÉRTÉKELÖ ADA TlAP

L A SZAKÉRTŐI JELENTÉS TÁRGYA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt - Vagyongazdálkodási Igazgatóság (1084 
Budapest, Őr utca 8.) megbízta a Grifton Property Kft.-t a 1084 Budapest, Fecske utca 
34. szám alatti, 35002/0/A/20 hrsz-ú pinceszint 20. ajtó üzlethelyiség értékelésével.

Az ingatlanértékelés célja az ingatlan bérbe adásának megalapozást szolgáló forgalmi 
érték és likvidációs érték megállapítása.

2. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

2.1. Az értékelési szabályzat, jogszabály, amelynek megfelelően az értékelés készült

Az ingatlanértékeid adatlap a forgalmi érték egyszerűsített dokumentálási tonnában 
történd megállapítása. A vonatkozó - a Magyar Ingatlanforgalmazók Szövetsége szakmai 
bizottsága által kidolgozott - ajánlásoknak megfelelően, az abban meghatározott 
eljárásokat követve, az Állóeszköz Értékelők Európai Csoportja (TEGOVA) szakmai 
útmutatásai szerint, az ingatlan jellegére tekintettel a piaci adatok összehasonlító 
elemzésén alapuló és a hozam alapú módszert alkalmaztuk. Az értékelésnél figyelembe 
vettük a 25/1997. (VIII.1.) PM és az 54/1997. (Vili. 1 ) FM sz. rendeleteket, továbbá a helyi 
Önkormányzat speciális kitételeit is. Az ingatlan értékesítése a szabadpiacon történik, az 
eladó nincsen eladási kényszer alatt. Az alkalmazott módszer és a levont következtetések 
értelmezése ezekben a jogszabályokban és iránymutatásokban rögzítettek 
figyelembevételével, az ott meghatározottak szerint értendők.

2.2. A szakértői jelentésben használt értékformák, módszerek megnevezése

Figyelemmel az értékelendő ingatlan sajátosságaira, továbbá az értékelés céljára az 
értékelési gyakorlatban használt eljárások közül a vizsgált ingatlan esetében a piaci 
információk elemzésére épülő összehasonlító módszert, illetve a hozam alapú 
megközelítést alkalmaztuk.

2.3. Helyszíni szemle és időpontja

Helyszíni szemle időpontja : 2022. június 29.

2.4. Felhasznált dokumentumok

- tulajdoni lap (nem hiteles, 2022. június 27.) 
szintrajz (részlet) 
társasházi alapító okirat (részlet)

Az ingatlanról fényképfelvételek készültek, melyeket mellékletként csatoltunk.

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: +36 (1) 270 90 86 E-mail: oronerty@arifton.hu

arifton.hu


GRIFTON
Énekelt ingatlan: Bp.. Vili. kér.. Fecske utca 34. pince 20. üzlethelyiség (Hisz.: 35002/0tA/20j Property g

Az értékelt ingatlant magába foglaló épület 1910-es években épült, hagyományos tégla 
szerkezettel, alagsor + földszint + 3 emelet kialakítással. Az értékelt ingatlan a Fecske 
utcában, József utca és a Déri Miksa utca között lévő társasház pincéjében helyezkedik el. 
A bejárati ajtó járdaszinttől mért magassága: 1,85 méter. A vizsgált ingatlan több 
helyiségre és vizesblokkra osztott, melyek belmagassága 2,5 m. A gáz kivételével minden 
közmű adott. A bejárati ajtó fémszerkezetű kétszámyú, az ablakok fémszerkezetüek, fix 
fémráccsal védettek, gyenge-közepes állapotúak. A belső ajtók faszerkezetűek, gyenge
közepes állapotúak. A pince lépcső előtt szélfogó lett kialakítva. A padozat beton, járólap 
burkolatú, jó-közepes állapotú. A falak vakoltak, festettek, csempézettek, tapétázottak, 
gipszkarton lapokkal fedettek, rossz állapotúak. A nedvesedés miatt egyes helyeken a 
falakon vakolatleválások és salétromosodás láthatóak. A járdaszintről a csapadékvíz a 
pincébe folyik.
Elektromos áram: közüzemi hálózatra csatlakoztatva, hitelesített mérőóra van, de a 
közmüszolgáltató által lezárt.
Víz: közüzemi hálózatra csatlakoztatva, hitelesített vízóra van.
Használati meleg víz: nincs.
Csatorna: közüzemi hálózatra csatlakoztatva.
Gáz közüzemi hálózatra nincs csatlakoztatva, hitelesített mérőóra nincs.
Gyengeáramú berendezés: nincs.
Az alagsorban fűtés és höleadó nincs.
A szemle során a vizsgált ingatlan üres volt.
Összességében az ingatlan gyenge-közepes műszaki állapotban van.

3.4. Alapterületi adatok

Az ingatlan hasznos alapterületi adatai a mellékelt, ellenőrzött alaprajz alapján, kerekítve 
kerültek meghatározásra.

Helyiség-megnevezés
helyiségek nettó 
alapterülete, m2

Ingatlan helyiségei
Üzlettér 32,06
Mosdó 1,71
WC 1.08
WC 1,00
Összesen 35,85
Alaprajz szerinti, helyszínen ellenőrzött terület (m2) 35,85
Tulajdoni lapszerinti terület (m2) 36,00

Az értékmeghatározás során figyelembe vett hasznos alapterület összesen: 36,0 m2.

tó

H-1042 Budapest, József Anita utca 4-6. Tel.: +36 (1) 270 90 86 E-maiH propertv^Qrifcon.hu
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Értékelt ingatlan: Bp.. Vili, kér.. Fecske utca 34. pince 20. üzlethelyiség (Hrsz : 35002/0/A/20) Property 7

4.2. Forgalmi érték meghatározása hozam alapú elemzéssel

A bérleti díjból származó éves bevétel nagyságát az ingatlan bérbe adható hasznos 
alapterülete után vehetjük figyelembe. A bérleti díjat a környéken kialakult bérleti piacnak 
megfelelően 2.570 Ft/nr/hó, értéken becsültük meg. A kapacitás kihasználtságot 75 %-ra 
terveztük.
A hazai gyakorlatban általános bérleti konstrukciók alapján a bérbeadót terhelik a 
fenntartási költségek, az adók, a biztosítás és a fenntartási alap képzése. Az üzemeltetés
energiaellátás költségeit majd minden esetben a bérlőkre terhelik át. Az üzemeltetési 
költséget a bérleti bevételek 10 %-ban számszerűsítettük. A közvetlen tőkésítés 
módszerénél egyetlen évre vonatkozóan becsült jövedelmet számítunk át értékmutatóvá. A 
vizsgált ingatlan esetében 6,0 %-os tőkésítési rátát alkalmaztunk.

B4 ........................ ....
Hasonlító adatok Méret (m2) Bérleti díj Ft/hó Fajlagos bérleti díj 

R/m2/hó
1. Üzlet, szuterén. Bacsó Béla utca
2, Üzlet, szuterén, Baross utca
3. Üzlet, szuterén, Korányi Sándor utca
3. Üzlet, szuterén, Práter utca
4. Üzlet, szuterén, Szigony utca

48
52
60
53
49

150 000
162 000
130 000
107 000
120 000

3125 
3 115 
2167
2019 
2 449

Átlag bérleti díj Ft/m /hó 2 570
korrekció 0%
Korrigált bérleti díj Ft/m2/hó 2 570

Megnevezés Adatok, értékek
Bevételek
A bérletileg hasznosítható terület 
Lehetséges bérleti bevétel, Ft/hó 
Lehetséges bérleti bevétel, Ft/év 
Tervezhető kihasználtság, %

36
92 520

1 110 240
75%

Figyelembe vehető bevétel, Ft 832 680
Kiadások, Ft
A tulajdonos fenntartási költségei, a bevétel 3 %-a
Menedzselési költségek, a bevétel 3 %-a
Felújítási költségalap, a bevétel 4 %-a

24 980
24 980
33 307

Kalkulálható költségek összesen, Ft 83 268
Éves üzemi eredmény, Ft
Tőkésítési ráta
Tőkésített érték, Ft
Befektetési kiadások

749 412
6,0%

12 490 200
1 000 000

Az ingatlan hozadéki értéke, Ft 11 490 200
Hozadéki érték kerekítve, Ft 11 490 000

Tőkésítési ráta becslése: %
Kockázatmentes kamatláb -.2,5
Ország kockázat :1J
Ingatlanpiaci kockázat :2,0
Ingatlan típus kockázat :0,4

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: +36 (1) 220 90 86 E-mail: oroDerty@qrifton.hu

mailto:oroDerty@qrifton.hu
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GRIFTON
Property 9Értékelt ingatlan: Bp.. Vili, kér. Fecske alva él. pince 20. üzlethelyiség (Hrsz.: 35002/0/At20)

4.4 A tárgyi ingatlan forgalmi értékének megállapítása

A piaci összehasonlításon alapuló megközelítésre vonatkozóan az a véleményünk, hogy 
megfelelő számú adat állt rendelkezésünkre ahhoz, hogy az e módszerrel kapott értéket 
megbízhatónak tekinthessük. A hozamalapú megközelítéssel végzett számítások során 
prognosztizáltuk a bérbe adható területek hasznosításából realizálható árbevételt. A 
hozamszámítás azoknak a tulajdoni előnyöknek a jelenlegi értékét tükrözi, amelyekért egy 
befektető hajlandó fizetni, a piaci szereplők érdeklődése viszont nehezen számítható ki. Az 
előbb említett tényezők miatt a két értékelési módszer eredményét 70-30 %-os súlyozással 
vettük figyelembe.

Piaci összehasonlító 
módszerrel számított érték, Ft

Hozamalapú becsléssel 
számított érték, Ft

Súlyozás 70% 30%
14 510 000 11 490 200

Elfogadásra javasolt érték, Ft 13 600 000

Az ismertetett módszerrel és feltétellel a 1084 Budapest, Fecske utca 34. szám 
(35002/0/A/20 hrsz-ú) alatti pinceszint 20. ajtó üzlethelyiség jelenlegi piaci értékét:

13.600.000 Ft-ban, 
azaz 

Tizenhárommillió-hatszázezer forintban
határoztuk meg.
A forgalmi érték tehermentes ingatlanra vonatkozik, és ÁFA-t nem tartalmaz!

Budapest, 2022 május 20.

Toronyi Ferenc 
Ingatlanforgalmi értékbecslő 
névjegyzék szám: 03451/2002

H-Í042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: +36 (1) 270 90 86 E-marl: property@Qrifton.hu

mailto:property@Qrifton.hu


Ènekeh ingatlan: Up.. Vili. két., Fecske utca 34. pince 20. üzlet/ielviség (Hrs:.: 35002/0/A/20)

Gp

GRIFTON
Property J J

MELLÉKLETEK

Tulajdoni lap 
Szintrajz (részlet) 

Társasházi alapító okirat (részlet) 
Fényképek

Térkép

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: +36 (1) 270 90 86 E-mait: property @>grifton, hu
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A Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat / Budapest, 
Vili,, kér. Baross u. 65 - 67. / megbízása alapján az URBS Társas
házakat Képviselő, Épületfenntartó és Ingatlanforgalmazó 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 házingatlanok elidegenítése érdekében a Bp., Vili, 
kér. 476 tulajdoni lapon 35002 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 
414 nm alapterületű, a természetben a Budapest, Vili, kér. 
Fecske u. 34. sz. alatti a Józsefvárosi önkormányzat kizá
rólagos tulajdonában álló és a Vagyonkezelő KFT ( Budapest, Ör u, 
8. ) kezelésében lévő lakóházingstlant a mellékelt tervrajz és 
műszaki leírása szerint

társasházas 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 társashoz külön tulajdonú ingatlanai a közös tulajdonba utalt 
ingatlanrészekből hozzájuk tartozó tulajdoni illetőséggel, együtt 
a vevőkkel megkötni tervezett adás - vételi szerződések létrejötté
ig önkormányzati tulajdonban maradnak.

II .

Közös és külön tulajdon

A./ Közös 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 
tej ekkel együtt.

j. Az ingatlanhoz tartozó földrészlet 414 nm területtel, 
a beépítetlen részen lévő téxburkolattal együtt-



1084 Budapest, Fecske utca 34. pince 20. ajtó üzlet (Hrsz.: 35002/0/A/20)

Környezet, utca

Társasház utcai homlokzata A vizsgált ingatlan utcai frontja

A vizsgált ingatlan bejárata

2022. június 29.



1084 Budapest, Fecske utca 34. pince 20. ajtó üzlet (Hrsz.: 35002/0/A/20)

Mosdó Villanyóra

Vízóra Vakolatleválás

Vizesedö falon vakolatleválás Gipszkartonnal borított falak

2022. június 29.



GRIFTON
PropertyÉrtékelt ingatlan: Bp., VHI. kér., József utca 15-17. földszinti üzlet (Hrsz.: 35218/0/A/3)

ingatlanforgalmi szakvélemény

a Budapest VHI. kér., József utca 15-17. szám (hrsz.:35218/0/A/3) alatti, 
Önkormányzati tulajdonú földszinti üzlethelyiség forgalmi értékéről

Készítette : Toronyi Ferenc 
Ingatlanforgalmi értékbecslő 
névjegyzék szám: 03451/2002

Készült : 1 példányban

Budapest, 2022. június 30.

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: + 36 (1) 270 90 86 E-maíl: DroDertv^Qrífton.hu

Qr%25c3%25adfton.hu
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Property 2Értékelt ingatlan: fíp., Vili, kér., József utca 15-17.földszinti üzlet (Hrs:.: 3521S/0/A/3)

ÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÓ ADATLAP 
AZ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKÉRŐL

MEGBÍZÓ______________________________________________________________
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. - Vagyongazdálkodási Igazgatóság

MEGBÍZÁS TÁRGYA_________________________________________
Az értékelt ingatlan megnevezése: üzlethelyiség

AZ INGATLAN CÍME ÉS AZONOSÍTÁSA
Település (város, kerület, városrész) 
Utca, házszám, emelet, ajtó 
Hrsz.

Budapest, VIH. kér. Csarnok-negyed 
József utca 15-17. földszint 
35218/0/A/3

TULAJDONVISZONYOK
Tulajdonos : Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala
Jelenlegi bérlő : nincs
A tulajdoni helyzet/forgalomképesség értékelése : forgalomképes

ÉRTÉKELT ÉRDEKELTSÉG: tulajdonjog

ÉRVÉNYESSÉG : fordulónaptól számított 180 nap

AZ INGATLAN FŐBB JELLEMZŐI
Ingatlan típusa : üzlethelyiség
Épületen belüli elhelyezkedése : földszint (utcai)
Közmű-ellátottság : villany, víz, csatorna
Építési technológia : hagyományos, tégla
Alapterület :21 m2
Belmagasság : 4,9 méter
Eszmei hányad : 100/10.000
Társasház telkének területe : 824 m2

ÉRTÉKELÉS
Értékelés alkalmazott módszere : összehasonlító és hozam alapú elemzés
Értékelés fordulónapja : 2022. június 30.

MEGÁLLAPÍTOTT ÉRTÉK
Fajlagos forgalmi érték kerekítve
Az ingatlan forgalmi értéke kerekítve

: 653.810,-Ft/m2
: 13.730.000,- Ft
azaz TizenhárommiUió-hétszázharmincezerforint

Az ingatlanhoz tartozó telekhányad eszrnei értéke : 5.200.000,- Ft
azaz Ötmillió-kettőszázezer forint

Az ingatlan likvidációs értéke : 10.420.000,- Ft
azaz Tizmitlió-négyszázhúszezer forint

Budapest, 2022. június 30. Készítette: „ ____

2022 Jöl 21.

f.'X.
A ttíOül: k'tóríéUd

Grifton Property Kft
1042 Attila u 4-6

Adószám: 22679026-2-41
C8”01-09-938664

Toronyi Ferenc 
Ingatlanforgalmi értékbecslő 
névjegyzék szám: 03451/2002

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6, Tel.: +36 (1) 270 90 86 E-maik DroDGrtv@qrifton.hu

mailto:DroDGrtv@qrifton.hu
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GRIFTON
PropertyÉrtékelt ingatlan: Bp., Vili. kér., József utca 15-17. földszinti üzlet (Hisz.: 352/8/04/3) 1

ingatlanforgalmi szakvélemény

a Budapest VIIL kér., József utca 15-17. szám (hrsz.:35218/0/A/3) alatti, 
Önkormányzati tulajdonú földszinti üzlethelyiség forgalmi értékéről

Készítette : Toronyi Ferenc
Ingatlanforgalmi értékbecslő 
névjegyzék szám: 03451/2002

Készült : 1 példányban

Budapest, 2022. június 30.

H- i 042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel,: h-36 ( 1 ) 270 90 86 E-mail: property^grifton^hu
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GRIFTON
Értékelt ingatlan: Bp.. VIH. kér., József utca 15-17. földszinti üzlet (Hrsz.: 35218/0/A/3) Property 3

INGA TLANÉRTÉKELÖ ADATLAP

1. A SZAKÉRTŐI JELENTÉS TÁRGYA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. - Vagyongazdálkodási Igazgatóság (1084 
Budapest, Ör utca 8.) megbízta a Grifton Property Kft.-t a 1084 Budapest, József utca 
15-17. szám alatti, 35218/O/A/3 hrsz-ú földszinti üzlethelyiség értékelésével.

Az ingatlanértékelés célja az ingatlan bérbe adásának megalapozást szolgáló forgalmi 
érték és likvidációs érték megállapítása.

2. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

2.1. Az értékelési szabályzat, jogszabály, amelynek megfelelően az értékelés készült

Az ingatlanértékeié) adatlap a forgalmi érték egyszerűsített dokumentálási formában 
történő megállapítása. A vonatkozó - a Magyar Ingatlanforgalmazók Szövetsége szakmai 
bizottsága által kidolgozott - ajánlásoknak megfelelően, az abban meghatározott 
eljárásokat követve, az Állóeszköz Értékelők Európai Csoportja (TEGOVA) szakmai 
útmutatásai szerint, az ingatlan jellegére tekintettel a piaci adatok összehasonlító 
elemzésén alapuló és a hozam alapú módszert alkalmaztuk. Az értékelésnél figyelembe 
vettük a 25/1997. (VIH.1.) PM és az 54/1997. (Vili. 1 ) FM sz. rendeleteket, továbbá a helyi 
Önkormányzat speciális kitételeit is. Az ingatlan értékesítése a szabadpiacon történik, az 
eladó nincsen eladási kényszer alatt. Az alkalmazott módszer és a levont következtetések 
értelmezése ezekben a jogszabályokban és iránymutatásokban rögzítettek 
figyelembevételével, az ott meghatározottak szerint értendők.

2.2. A szakértői jelentésben használt értékformák, módszerek megnevezése

Figyelemmel az értékelendő ingatlan sajátosságaira, továbbá az értékelés céljára az 
értékelési gyakorlatban használt eljárások közül a vizsgált ingatlan esetében a piaci 
információk elemzésére épülő összehasonlító módszert, illetve a hozam alapú 
megközelítést alkalmaztuk.

2.3. Helyszíni szemle és időpontja

Helyszíni szemle időpontja : 2022. június 29.

2.4. Felhasznált dokumentumok

- tulajdoni lap (nem hiteles, 2022. június 27.) 
szintrajz 
társasházi alapító okirat (részlet)

Az ingatlanról fényképfelvételek készültek, melyeket mellékletként csatoltunk.

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: + 36 (1) 270 90 86 E-maít: DropeitY@orifton.hu

mailto:DropeitY@orifton.hu


GRIFTON
Értékeli ingatlan: Bp.. Vili. kér.. József niai 15-17. földszinti üzlet (Hrsz.: 35218/0/A73) Property 5

Az értékelt ingatlant magába foglaló épület az 1880-as években épült, hagyományos tégla 
szerkezettel, pince + földszint + 3 emelet kialakítással. Az értékelt ingatlan a József utca és 
a Német utca sarkán lévő társasház földszintjén található. A vizsgált ingatlan a József 
utcáról önállóan megközelíthető. Az ingatlanban gáz kivételével minden közmű adott. A 
vizsgált ingatlan egy helyiségből áll, melynek belmagassága 4,9 m. A bejárati ajtó és ablak 
faszerkezetűek, nyitható és fix fémráccsal védettek, gyenge állapotúak. A padozat beton, 
járólap burkolatú, közepes állapotú. A falak vakoltak, festettek, gipszkartonozottak, 
csempézettek, rossz állapotúak.
Elektromos áram: közüzemi hálózatra csatlakoztatva, hitelesített mérőóra van.
Víz: közüzemi hálózatra csatlakoztatva, hitelesített mérőóra van.
Használati meleg víz: nincs.
Csatorna: közüzemi hálózatra csatlakoztatva.
Gáz: közüzemi hálózatra nincs csatlakoztatva, hitelesített mérőóra nincs.
Gyengeáramú berendezést nem találtunk.
Az ingatlanban fűtés nincs, gépészeti és hőleadó berendezést nem találtunk.
A szemle során az ingatlan üres volt.
Összességében a vizsgált ingatlan gyenge műszaki állapotban van.

3.4. Alapterületi adatok

Az ingatlan hasznos alapterületi adatai a mellékelt, ellenőrzött alaprajz alapján, kerekítve 
kerültek meghatározásra.

Helyiség-megnevezés
helyiségek nettó 
alapterülete, ni

Ingatlan helyiségei
Üzlettér 21,30
Összesen 21,30
Alaprajz szerinti, helyszínen ellenőrzött terület (n?) 2130
Tulajdoni lap szerinti terület (m2) 21,00

Az értékmeghatározás során figyelembe vett hasznos alapterület összesen: 21,0 m2.

H-i 042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: i 36(1) 270 90 86 E-maií: property@qrifcon.hu

qrifcon.hu


GRIFTON
Property 7Értékelt ingatlan: Bp.. Vili. kér.. József utca 15-17. földszinti üzlet (Hrsz.: 55218/0/4/5)

4.2. Forgalmi érték meghatározása hozam alapú elemzéssel

A bérleti díjból származó éves bevétel nagyságát az ingatlan bérbe adható hasznos 
alapterülete után vehetjük figyelembe. A bérleti dijat a környéken kialakult bérleti piacnak 
megfelelően 4.250 Ft/m2/hó értéken becsültük meg. A kapacitás kihasználtságot 75 %-ra 
terveztük.
A hazai gyakorlatban általános bérleti konstrukciók alapján a bérbeadót terhelik a 
fenntartási költségek, az adók, a biztosítás és a fenntartási alap képzése. Az üzemeltetés- 
energiaellátás költségeit majd minden esetben a bérlökre terhelik át. Az üzemeltetési 
költséget a bérleti bevételek 10 %-ban számszerűsítettük. A közvetlen tőkésítés 
módszerénél egyetlen évre vonatkozóan becsült jövedelmet számítunk át értékmutatóvá. A 
vizsgált ingatlan esetében 6,0 %-os tőkésítési rátát alkalmaztunk.

R
Hasonlító adatok Méret (m2) Bérleti díj Ft/hó

Fajlagos bérleti díj 
R/m2/hó

1. Üzlet, földszint, Déri Miksa utca 20 75 000 3 750
2. Üzlet, földszint, Kis Fuvaros utca 23 85 000 3 696
3. Üzlet, földszint, Nap utca 54 145 000 2 685
3. Üzlet, földszint, Népszínház utca 26 150 000 5 769
4. Üzlet, földszint, Üllői út 14 75 000 5 357
Átlag bérleti díj Ft/m2/hó 4 250

korrekció 0%
Korrigált bérleti díj FVm2/hó 4 250

Megnevezés Adatok, értékek
Bevételek
A bérietileg hasznosítható terület 21
Lehetséges bérleti bevétel, Ft/hó 89 250
Lehetséges bérleti bevétel, Ft /év 1 071 000
Tervezhető kihasználtság, % 75%
Figyelembe vehető bevétel, Ft 803 250
Kiadások, Ft
A tulajdonos fenntartási költségei, a bevétel 3 %-a 24 098
Menedzselési költségek, a bevétel 3 %-a 24 098
Felújítási költségalap, a bevétel 4 %-a 32 130
Kalkulálható költségek összesen, Ft 80 325
Éves üzemi eredmény, Ft 722 925
Tőkésítési ráta 6,0%
Tőkésített érték, Ft 12 048 750
Befektetési kiadások 1 000 000
Az ingatlan hozadéki értéke, Ft 11 048 750
Hozadéki érték kerekítve, Ft 11 050 000

Tőkésítési ráta becslése: %
Kockázatmentes kamatláb :2,5
Ország kockázat
Ingatlanpiaci kockázat :2.0
Ingatlan típus kockázat :0,4

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: < 36 (1) 270 9C 86 E-mail: propertv@qrifton.hu

mailto:propertv@qrifton.hu


GRIFTON
Évïêkeh ingatlan: Bp.. Vili. kér.. .Józsel inca 15-17. földszinti 3521M)/A:3j Property 9

4.4 A tárgyi ingatlan forgalmi értékének megállapítása

A piaci összehasonlításon alapuló megközelítésre vonatkozóan az a véleményünk, hogy 
megfelelő számú adat állt rendelkezésünkre ahhoz, hogy az e módszerrel kapott értéket 
megbízhatónak tekinthessük. A hozamalapú megközelítéssel végzett számítások során 
prognosztizáltuk a bérbe adható területek hasznosításából realizálható árbevételt. A 
hozamszámítás azoknak a tulajdoni előnyöknek a jelenlegi értékét tükrözi, amelyekért egy 
befektető hajlandó fizetni, a piaci szereplők érdeklődése viszont nehezen számítható ki. Az 
előbb említett tényezők miatt a két értékelési módszer eredményét 70-30 %-os súlyozással 
vettük figyelembe.

Piaci összehasonlító 
módszerrel számított érték, Ft

Hozamalapú becsléssel 
számított érték, Ft

Súlyozás 70% 30%
14 880 000 11 048 750

Elfogadásra javasolt érték, Ft 13730000

Az ismertetett módszerrel és feltétellel a 1084 Budapest, József utca 15-17. szám 
(35218/0/A/3 hrsz-ú) alatti földszinti üzlethelyiség jelenlegi piaci értékét:

13.730.000 Ft-ban, 
azaz 

Tizenhárommillió-hétszázharmincezer forintban 
határoztuk meg.
A forgalmi érték tehermentes ingatlanra vonatkozik, és ÁFA-t nem tartalmaz!

Budapest, 2022. június 30.

Toronyi Ferenc 
Ingatlanforgalmi értékbecslő 
névjegyzék szám: 03451/2002

H-I042 Budapest. József Attila utca 4-6. Tel.: +36 (1) 270 90 86 E-rnail: DroDertv@Qrifton.hu
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MELLÉKLETEK

Tulajdoni lap 
Szintrajz 

Társasházi alapító okirat (részlet) 
Fényképek

Térkép

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: + 36 (1) 270 90 86 E-maih property @q rifton. h u
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1084 Budapest, József utca 15-17. földszint üzlethelyiség Hrsz 35218/0/A/3

2022. június 29.
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Értékelt ingatlan: Bp., WÍI. kér., József utca 15-17. földszinti üzlet (Hrsz.: 35218/0/A/3) Property 3

INGA TLANÉRTÉKELŐ ADA TLAP

1. A SZAKÉRTŐI JELENTÉS TÁRGYA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. - Vagyongazdálkodási Igazgatóság (1084 
Budapest, Őr utca 8.) megbízta a Grifton Property Kft.-t a 1084 Budapest, József utca 
15-17. szám alatti, 35218/0/A/3 hrsz-ú földszinti üzlethelyiség értékelésével.

Az ingatlanértékelés célja az ingatlan bérbe adásának megalapozást szolgáló forgalmi 
érték és likvidációs érték megállapítása.

2. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

2.1. Az értékelési szabályzat, jogszabály, amelynek megfelelően az értékelés készült

Az ingatlanértékelő adatlap a forgalmi érték egyszerűsített dokumentálási formában 
történő megállapítása. A vonatkozó - a Magyar Ingatlanforgalmazók Szövetsége szakmai 
bizottsága által kidolgozott - ajánlásoknak megfelelően, az abban meghatározott 
eljárásokat követve, az Állóeszköz Értékelők Európai Csoportja (TEGOVA) szakmai 
útmutatásai szerint, az ingatlan jellegére tekintettel a piaci adatok Összehasonlító 
elemzésén alapuló és a hozam alapú módszert alkalmaztuk. Az értékelésnél figyelembe 
vettük a 25/1997. (VHI.l.) PM és az 54/1997. (Vilii) FM sz. rendeleteket, továbbá a helyi 
Önkormányzat speciális kitételeit is. Az ingatlan értékesítése a szabadpiacon történik, az 
eladó nincsen eladási kényszer alatt. Az alkalmazott módszer és a levont következtetések 
értelmezése ezekben a jogszabályokban és iránymutatásokban rögzítettek 
figyelembevételével, az ott meghatározottak szerint értendők.

2.2. A szakértői jelentésben használt értékformák, módszerek megnevezése

Figyelemmel az értékelendő ingatlan sajátosságaira, továbbá az értékelés céljára az 
értékelési gyakorlatban használt eljárások közül a vizsgált ingatlan esetében a piaci 
információk elemzésére épülő összehasonlító módszert, illetve a hozam alapú 
megközelítést alkalmaztuk.

2.3. Helyszíni szemle és időpontja

Helyszíni szemle időpontja : 2022. június 29.

2.4. Felhasznált dokumentumok

- tulajdoni lap (nem hiteles, 2022. június 27.)
- szintrajz
- társasházi alapító okirat (részlet)

Az ingatlanról fényképfelvételek készültek, melyeket mellékletként csatoltunk.

H-1042 Budapest, József Attila Utca 4-6. Tel.: +36 (1) 270 90 86 E-mail: DrODertv@qrifton.hu

mailto:DrODertv@qrifton.hu


<p’

GRIFTON
Ériékelt ingatlan: Bp.. Vili. kér.. József utca 15-17. földszinti üzlet (Hrsz.: 35218/0/A/3) Property 4

3. AZ INGATLAN ISMERTETÉSE

3.1. Ingatlan-nyilvántartási adatok 

Település 
Besorolás 
Cím
Helyrajzi szám
Megnevezése 
Terület
Tulajdonos (ok)

Széljegyek 
Terhek

: Budapest, VIII. kér.
: belterület
: 1084 Budapest, József utca 15-17.
: 35218/0/A/3
: üzlethelyiség
: 21 m2
: VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 

1/1 tulajdoni hányad

: Egyéb 35218/A/5 - 35218/A/27 hrsz-ú ingatlanok mindenkori 
tulajdonosai javára elővásárlási jog

3.2. Az ingatlan elhelyezkedése, általános leírása

Az értékelésbe vont ingatlan Budapest VIII. kerületében, Csarnok-negyed elnevezésű 
városrészben, a József utca és a Német utca sarkán lévő társasház földszintjén található. 
Környezetében társasházas és üzleti, valamint intézményi célú ingatlanok találhatóak, a 
földszinten és a pincében többnyire üzlethelyiségekkel, műhelyekkel, raktárakkal. Az 
értékelt ingatlan közvetlen közelében számos alapfokú ellátási funkció megtalálható. A 
környék összközműves, az utcák burkoltak. A közbiztonság átlagosnak mondható.
Az ingatlanban gáz kivételével minden közmű megtalálható. Tömegközlekedéssel a 
környéken közlekedő metróval és villamosokkal érhető el. Személygépkocsival 
legkönnyebben a József utca felől közelíthető meg.

3.3 Felépítmény ismertetése 

: 1880-as évek
: társasház
: hagyományos, tégla
: sávalap, állapota nem ismert
: bitumenes szigetelés, állapota nem ismert
: tégla szerkezet, közepes állapotú
: acélgerendás, közepes állapotú
: tégla szerkezet, közepes állapotú
: magastető, megfelelő állapotú
: cserépfedés, átlagos állapotú

Építés ideje 
Ingatlan típusa 
Építési mód 
alapozás 
szigetelés 
tartószerkezet 
födémszerkezet 
falazat 
tetőszerkezet 
héjazat
külső felületképzés: lábazati kőburkolat, kőporos vakolat, gyenge állapotú 
Értékelt ingatlan 
külső nyílászárók : faszerkezetű ajtó és portál ablak, nyitható és fix fémráccsal védettek, 

gyenge állapotúak
belső nyílászárók : -
padozat, burkolat : beton járólap burkolat, közepes állapotban
belső felületképzés: vakolt, festett, gipszkartonozott, csempézett falak, rossz állapotban 
gépészet, hőleadók: -

Jan

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: *36 (1) 270 90 86 E-maih proDertv@qrifton.hu
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Az értékelt ingatlant magába foglaló épület az 1880-as években épült, hagyományos tégla 
szerkezettel, pince + földszint + 3 emelet kialakítással. Az értékelt ingatlan a József utca és 
a Német utca sarkán lévő társasház földszintjén található. A vizsgált ingatlan a József 
utcáról önállóan megközelíthető. Az ingatlanban gáz kivételével minden közmű adott. A 
vizsgált ingatlan egy helyiségből áll, melynek belmagassága 4,9 m. A bejárati ajtó és ablak 
faszerkezetűek, nyitható és fix fémráccsal védettek, gyenge állapotúak. A padozat beton, 
járólap burkolatú, közepes állapotú. A falak vakoltak, festettek, gipszkartonozottak, 
csempézettek, rossz állapotúak. Az álmennyezet romos állapotú.
Elektromos áram: közüzemi hálózatra csatlakoztatva, hitelesített mérőóra van.
Víz: közüzemi hálózatra csatlakoztatva, hitelesített mérőóra van.
Használati meleg víz: nincs.
Csatorna: közüzemi hálózatra csatlakoztatva.
Gáz: közüzemi hálózatra nincs csatlakoztatva, hitelesített mérőóra nincs.
Gyengeáramú berendezést nem találtunk.
Az ingatlanban fűtés nincs, gépészeti és höleadó berendezést nem találtunk.
A szemle során az ingatlan üres volt.
Összességében a vizsgált ingatlan gyenge műszaki állapotban van.

3.4 . Alapterületi adatok

Az ingatlan hasznos alapterületi adatai a mellékelt, ellenőrzött alaprajz alapján, kerekítve 
kerültek meghatározásra.

Helyiség-megnevezés
helyiségek nettó 
alapterülete, m2

Ingatlan helyiségei
Üzlettér 21,30
Összesen 21,30
Alaprajz szerinti, helyszínen ellenőrzött terület (m2) 2130
Tulajdoni lap szerinti terület (m2) 21,00

Az értékmeghatározás során figyelembe vett hasznos alapterület összesen: 21,0 in2.

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: +36 (1) 270 90 86 E-mait: proDertv@qriftx>n.hu
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4.2. Forgalmi érték meghatározása hozam alapú elemzéssel

A bérleti díjból származó éves bevétel nagyságát az ingatlan bérbe adható hasznos 
alapterülete után vehetjük figyelembe. A bérleti díjat a környéken kialakult bérleti piacnak 
megfelelően 4.250 Ft/m2/hó értéken becsültük meg. A kapacitás kihasználtságot 75 %-ra 
terveztük.
A hazai gyakorlatban általános bérleti konstrukciók alapján a bérbeadót terhelik a 
fenntartási költségek, az adók, a biztosítás és a fenntartási alap képzése. Az üzemeltetés- 
energiaellátás költségeit majd minden esetben a bérlőkre terhelik át. Az üzemeltetési 
költséget a bérleti bevételek 10 %-ban számszerűsítettük. A közvetlen tőkésítés 
módszerénél egyetlen évre vonatkozóan becsült jövedelmet számítunk át értékmutatóvá. A 
vizsgált ingatlan esetében 6,0 %-os tőkésítési rátát alkalmaztunk.

Tőkésítési ráta becslése: %

o 
Hasonlító adatok Méret (m2) Bériefi díj Ft/hó Fajlagos bérleti díj 

R/m2/hó
1. Üzlet, földszint, Déri Miksa utca 20 75 000 3 750
2. Üzlet, földszint, Kis Fuvaros utca
3. Üzlet, földszint, Nap utca

23
54

85 000
145 000

3696
2 685

3. Üzlet, földszint, Népszínház utca
4. Üzlet, földszint, Üllői út

26
14

150 000
75 000

5 769
5 357

Átlag bérleti dg Ft/m2/hó 4 250

korrekció 0%
Korrigált bérleti díj Ft/m2/hó 4 250

Megnevezés Adatok, értékek
Bevételek
A bérietileg hasznosítható terület 21
Lehetséges bérleti bevétel, Ft/hó 
Lehetséges bérleti bevétel, Ft/év 
Tervezhető kihasználtság, %

89 250
1 071 000

75%
Figyelembe vehető bevétet, Ft 803 250
Kiadások, Ft
A tulajdonos fenntartási költségei, a bevétel 3 %-a 24 098
Menedzselési költségek, a bevétel 3 %-a 24 098
Felújítási költségalap, a bevétel 4 %-a 32 130
Kalkulálható költségek összesen, Ft 80 325
Éves üzemi eredmény, Ft
Tőkésítési ráta

722925
6,0%

Tőkésített érték, Ft
Befektetési kiadások

12 048 750
1 000 000

Az ingatlan hozadéki értéke, Ft 11 048 750
Hozadéki érték kerekítve, Ft 11 050 000

Kockázatmentes kamatláb :2,5
Ország kockázat :1,1
Ingatlanpiaci kockázat :2,0
Ingatlan típus kockázat :0,4

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.-. + 36 (1) 270 90 86 E-mail: Dropertv@Qrifton.hu
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4,3 A tárgyi ingatlanra jutó földterület értékének számítása

kz eszmei hányadhoz tartozó telekértéket a piaci adatok alapján állapítottuk meg.

Megnevezés A4 értékelendő 
ing árion jeHeoudi

Összehasonlító adatok jellemzői

1 2 3 . 4

Az íagidaa fi»kciő;i 

TdepSce 

U (c** hátúim 

Telek íciüleu 

Jellemzők

Közművesítettség 

Ajánlati ár Ft-ban 

Ajánlat ideje 

O&szetasoaHtó adatforrása, beazonostthaiósá&a

Telek 

Bp,VUl.ku. 
Józseíuica 15-17.

824 
IJ-VIIl-l övezed 
besorolású telek, 

maximális beépíthetőség 
75 %, szinterüled mutató 
44 m2/m’, maximális 

építménymagasság 19 
méter,

OaazkőzmüvH

Építési telek 

Bp., Vili. kér. 
Bauer Sándor utca 

1036 
Ll-VHI-tővezed 
besorolású telek, 

maximális 
beépíthetőség 65 %, 

sztruerüled mutató 4,0 
m2/m2, maximális 

építménymagasság 30 
méter.

összkózmúves 

665 000 000 

2022 

iog.cnm/32327404

Épiléd telek 

Bp„VIIl két. 
Bókay János utca 

40?
L1-VÍII-7 övezeti 
besorolású telek, 

maximális 
beépíthetőség 63 %, 

azinterölecí mutató 45 
m2/m2, maximális 

építménymagasság 25 
méter.

összközműves 

360 000000 

2022 

ing.com/30931303

Építési telek 

Bp., Vili. két.

Rigó utca 

998 
VK.VIH-2 övezeti 
besorolású telek, 

maximális 
beépíthetőség 65%, 

szinterúleci mutató 35 
m2/m2, maximális 

építménymagasság 23 
méter.

összközműves 

1130 000 000 

2022 

iug.com/32358S64

Építési telek 

Bp., Viliken

Víg utca 

680 
U-VIII-i övezeti 
besorolású lelek, 

tnaxúnílis 
beépíthetőség 65%, 

szituerúletí mutató 4,0 
m2/m2, maximális 

építménymagasság 19 
méter.

összközműves 

235 000 000

2022 

ing.com/32358564

Fajlagos Időálló ár (Fr/m2) 641892 884521 1132 26S 345 588

Kor rekdós tényezők SzázilékM korrekció Szizdéko« korrekció Százalékú« korrekció Százalékot korrekció

elhelyezkedés (1) 

ingatlan mérete (2}

beépíthttö^g (3) 

használhatóiig (4) 

közműveirteruég (5) 

aiárdad vagv eladást ia (61

rosszabb 

nagyobb 

kisebb 

azonos 

hasonló 

aiáoltt

3% 

5%

5%

0“/.

0%

-10%

basoaló 

Idaebb 

kisebb 

azonos 

hasonló 

Mániát

0%

-5% 

5%

0% 

0% 

-10%

hasonló 

hasonló 

kisebb 

azonos

hasonló 

arádat

0%

0%

5%

0%

0%

-10%

hasonló 

hasonló 

kisebb 

azonos 

hasonló 

ajánlat

0% 

o%

5%

V/.

0%

-10%

A piaci korrekció méltóké âœiaen s% ■w% .}%

Korrigált fajlagos eladási ú*k(Pt/m' ) 673986 796 069 1075 651 328 309

A. figyelembe vett túlyszlmok KS% 25% 25% 25% ' 25%

Korrigált súlvozott átlag eladási ár íFt/m’l 636 427

Teleknagyság (m2) 824
Eszmei hányadok a társasházban összesen 10 000
Albetétre jutó eszmei hányad 100
Albetétre jutó telekhányad (nf ’ 8
Átlagos, fajlagos telekérték (Ft/m2) 636 427
Az ingatlanhoz tartozó telekhányad 
eszmei értéke kerekítve (Ft) 
(albetétre jutó telekhányad x újlagos 
telekérték) 5 200 000 azaz Ötmillió-kettőszázezer forint

/ Ch/-»

H-1Û42 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: +36 (1) 270 90 86 E-mail: DrDDertv@anfton.hu

ing.com/30931303
iug.com/32358S64
ing.com/32358564
mailto:DrDDertv@anfton.hu
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GRIFTON
Értékek ingatlan: Bp., UH. kér., József utca 15-17. földszinti üzlet (Hrsz.: 35218/0/4/3) Property 9

4.4 A társvi ingatlan forgalmi értékének megállapítása

A piaci összehasonlításon alapuló megközelítésre vonatkozóan az a véleményünk, hogy 
megfelelő számú adat állt rendelkezésünkre ahhoz, hogy az e módszerrel kapott értéket 
megbízhatónak tekinthessük. A hozamalapú megközelítéssel végzett számítások során 
prognosztizáltuk a bérbe adható területek hasznosításából realizálható árbevételt. A 
hozamszámítás azoknak a tulajdoni előnyöknek a jelenlegi értékét tükrözi, amelyekért egy 
befektető hajlandó fizetni, a piaci szereplők érdeklődése viszont nehezen számítható ki. Az 
előbb említett tényezők miatt a két értékelési módszer eredményét 70-30 %-os súlyozással 
vettük figyelembe.

Piaci összehasonlító 
módszerrel számított érték, Ft

Hozamalapú becsléssel 
számított érték, Ft

Súlyozás 70% 30%
14 880 000 11 048 750

Elfogadásra javasolt érték, Ft 13 730 000

Az ismertetett módszerrel és feltétellel a 1084 Budapest, József utca 15-17. szám 
(35218/0/A/3 hrsz-ú) alatti földszinti üzlethelyiség jelenlegi piaci értékét:

13.730.000 Ft-ban, 
azaz 

Tizenhárommillió-hétszázharmincezer forintban
határoztuk meg.
A forgalmi érték tehermentes ingatlanra vonatkozik, és ÁFA-t nem tartalmaz!

Budapest, 2022. június 30.

Grifton Property Kft.
1042 Budapest, József Attila u. 4-6 

Adósiám; 22679026-2-41 
Cg.; 01-09-938664

Toronyi Ferenc 
Ingatlanforgalmi értékbecslő 
névjegyzék szám: 03451/2002

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: +36 (1) 270 90 86 E-mail: propertv@Qrifton.hu

mailto:propertv@Qrifton.hu


GRIFTON
Értékelt ingatlan: Bp., mi. kér., József utca 15-17. földszinti üzlet (Hrsz.: 35218/0/A/3) Property JQ

5. Speciális feltételezések, korlátozások

A megállapított érték az ingatlan forgalomképes, beköltözhető, teljes per-, igény- és 
tehermentes állapotú tulajdonjogára vonatkozik, a helyszíni szemlén megismert állapotban.

Az értékelő kijelenti, hogy az értékelés tárgyát képező ingatlanhoz semminemű személyes 
és anyagi érdekeltsége nem fűződik, az általa meghatározott érték semmilyen 
összefüggésben nincs a megbízási díj nagyságával.

Az értékelést a készítendő szakvéleményben részletesen felsorolt, kapott szóbeli és írásbeli 
információk alapján készítettük el. A Megbízó az általa szolgáltatott és az értékelésnél 
felhasznált adatok hitelességét és valódiságát szavatolja.

így a Megbízó által rendelkezésünkre bocsátott iratok, egyéb dokumentumok 
tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot (jogcím, vagyonjogok 
érvényessége, stb.) nem folytattunk. Az ingatlan forgalomképességének jogi eredetű 
korlátozásáról a tulajdoni lapon bejegyzetteken túlmenően nincs tudomásunk, de ezért 
felelősséget nem vállalunk.

A rendelkezésünkre bocsátott adatok és információk, melyeket az értékelés során 
felhasználtunk, tudomásunk szerint helytállóak és pontosak, azonban teljes körű 
ellenőrzésüket nem volt módunkban elvégezni, ezért felelősségünk e vonatkozásban 
korlátozottnak tekintendő. A szakvéleményhez csatolt iratok és dokumentumok csak az 
ingatlan bemutatását szolgálják.

Megbízó tudomásul veszi, hogy az értékelő az értékelést szemrevételezés és a Megbízó 
adatszolgáltatásai alapján készíti. Az esetlegesen fennálló, de szemrevételezéssel nem 
észlelhető értékbefolyásoló tényezőkért az értékelő felelősséget nem vállal (pl.: 
épületszerkezeti, talajfelszín alatti, stb. problémák).

Az ingatlanon értékelt felépítmények értéke magában foglalja az épület rendeltetésszerű 
használatához szükséges felszerelések, gépészeti berendezések értékét, de nem tartalmazza 
az adott funkcióhoz kapcsolódó telepített vagy mobil eszközök értékét.

Az értékelés időpontja 2022. június hó, a közgazdasági, jogi feltételek és piaci viszonyok 
előre kellő pontossággal nem prognosztizálható változásai módosíthatják, illetve 
érvényteleníthetik a szakértői vélemény forgalmi értékre vonatkozó megállapításait, ezért 
az értékelés fordulónapját követő 6. hónapon túl történő felhasználás esetén a megadott 
érték felülvizsgálata indokolt.

Az általunk meghatározott érték a fentiekben vázolt feltételeken alapul, és a Megbízó által 
megjelölt célra történő felhasználásban érvényes.

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: +36 (1) 270 90 86 E-mail: propertyifoarifton.hu

ifoarifton.hu


GRIFTON
Értékelt ingatlan: Bp., Vili. kér.. József utca 15-17. földszinti üzlet (Hrsz.: 35218/0/A/3) Property 11

MELLÉKLETEK

Tulajdoni lap 
Szintrajz 

Társasházi alapító okirat (részlet) 
Fényképek 

Térkép

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: +36 (1) 270 90 86 E-mail: Drooertv@gnfton.hu

mailto:Drooertv@gnfton.hu


Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulaj doni lap

í c

Budap«í Főváros Konroriytiv^aFoldhiv^sUFSosaily
Budapest, XI.» Budafoki üt 59. 1519 Budapest, Ff. 4-15

Nem biÉefef tulajíixji lap • Teljes HtXMJlai

M-gFCTdtX« aám: S00GÖ04/30S373/2Ó22
2Û22.Ù&.2?

BUDAPEST VIII.KÉR.
Boltarülot BSZlS/ö/A/S helyrajzi s«am

1084 BUDAPEST VIII.KÉR. Jósaef utca 15-17. földszint.
——............        L R Ê S Z

’•felüïvixBçâiat alatt* -

1. As egyéb önálló ingatlan adatai:
megnevezés terület szobák száma ös:kí 

m2 agoHz/fél
hányad tulajdoni t<

Oldal:

S c

c

d

<3
2

üzlethelyiség 21 0 Ü
Ősjagyzó határozat: 999990/1999/1999.02,24

Üzlethelyiség
Bejegyző határozat;

21 0 0

1G2/10ÜŰÜ önkor 
törlő határosat : . 07-10

100/10000
251534/1/2ÖÜB7Ú8.Ű2.1Ú

2. bejegyt& határosat: 8S493/1999/1994.03 - 2$ 
TxEsaahás
Az önálló ingatlanhoz tartoznak as als pitó okiratban raeghatár

O' I -

Jaelyiaégek.

a.rész
1. tulajdoni hányad: 1/1 

bejegyzés határozat, érkezést idő: 246817/1993/1993.12 .06 
jegein: eredeti felvétel 88493/1994/1994.Û3,25
jogcím: 3991. évi KXK1II. tv. 246837/1993/1993.12 .0^ 
jogállás: tulajdonos W
név; Vili,KÓR, <>5zS5FVÁiK>SI ÖRKORM&n^r roUÂRNESI^^^
ei»; 1080 SUCÄPEST VIII.K^. Baross utca Ô3-67

-.................... ....................................... £ s 2 '
1- bejegyző határozat, érkezési idó; 88493/19 94/^^^d) 3 .25

Egyéb ISSIS/A/S-ÏS21S/A/27 hraz-ú ingatlan

rvÁTALA

}O5-[erikára tulajdonosai javára elöváaái

AJDOM LAP VÉGE'

J 
c c

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
4 zx
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Budapest VIIX. ker. József u. 1S-17. sz. alatti ingatlan

TÁRSASHÁZTJLAJCONT ALAPÍTÓ OKIRAT

I.

Általános rendelkezések

A./ A Főváros VIII. kér. Önkormányzat megbízása alapján az URSS 
Társasházakat Képviselő, Épületfenntartó és Ingatlanforgalmazó 
Kft. (1077 Budapest, Wesselényi u. 41. sz.), mint megbízott 
a 32/1969. (IX. 30.) Kora, sz. rendelet 2. par. (1) bekezdésében 
foglaltak alapján a házingatlanok elidegenítése érdekében a 
Budapest vili. 663 tulajdoni lapon 35 218 helyrajzi szám alatt 
nyilvántartott 824 m2 alapterületű, a természetben a Budapest, 
VIII. kér. József u. 15. sz. alatti a Budapest, VIII- kér. 
Önkormányzat tulajdonában lévő és a Józsefvárosi Ingatlanok 
Önkormányzati Kezelő Vállalata kezelésében lévő lakóházingatlant 
a mellékelt tervrajz és műszaki leírás szerint társasházzá 
alakítja át. A társasházzá történő alakításra az 1977. évi 11. 
sz. tvr. előírásai, valamint a jelen alapító okirat rendelkezései 
szerint kerül sor,

II.

Közös és külön tulajdon

I

I

B./ Közös tulajdon

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

I. Telek: 824 m2

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

zárófödém, koszorúk, kiváltók, pihenő, függőfolyosók, 
burkolattal és korláttal, kemények, szellőzők, az épület 
szigetelései, tetőszerkezet, héjalás, függóereszcsatornák, 
lefolyócsövek és egyéb bádogfedések, homlokzatvakolatok, 
burkolatok, lépcsőházi vakolatok, a közös helyiségek 
vakolatai, burkolatai, nyílászárói, valamint a közös 
kapubejárat, lépcsóház a lépcsószerkezetekkel, burkolattal 
és korláttal.

I III. Valamennyi, az épülethez tartozó közműhálózat a rákötéstől 
s külön tulajdonig (víz, gáz, csatorna, elektromos stb.)



* Y tóÁÚ 'GüyJX*2 *S feUÄUJ-MW4iUrtÄ.ai- «OA KHiWi 
tulajdonába kerülnek, mint társasháatula illetőségük 
alkotórésze -s Rögös tulajdonban maradó vagyonrészek ■ H./ éé 
1./ pontokban részletezett közös birtoklásának, használatának a 
jogával és terheivel- az egyes társasházi öröklakások azok 
tartozékaival, fslszereXéseivél az alábbiak szerint:

1./ A Főváros Vili. kér. önkoraánygst.ct illeti meg a terveken
1. számmal jelölt ßlß£mXa&LJl£^^ J*W 3 tároló,
közlekedő, iroda, pihenő, kapcsolóhelyiség/ előtér, WC, 
valamint zuhanyozó helyiségekből-áll, '
147 ®2 alaptertilettal valamint a közös tulajdonból

282/10,000 hányad

2-/ M Főváros vili. kér. önkormánygatot illeti neg a tervekén
2. számai. jelölt »ely 2 tároló,
valamint közlekedő helyiségekből áll, 
45 a* alapterüléttel : valamint a közös tulajdonból

s7/10,000 hányad

A Főváros VIII. kor. Önkornányzátot illeti meg a terveken
J. . száméi jelölt tÜä®3Üß£i-™UUlMM10^^ wely 
üzlejhelyi&^ból áll, 
21 m* elárterülettel valamint & közös tulajdánból

102/10.000 hányad

4. / A Főváros VIX1. kér. Önkormányzatot illeti meg s terveken
4. számai jelölt XÍUg&£UU....#Uá&h^ melÿ bewutatőtér, 
2 közjekedó, 3 iroda, 2 WC, valamint konyhs helyiségekből áll, 
181 alapterülsttel valamint a közös tulajdonból ■

866/10.000- hányM

â./ A Főváros Vili. kér. Onkor^nygatot illeti meg & terveken
5. száwal jelölt ■ OXâââÀM-X^-Â^-àiatti 1 ©zaba, vaUmnt 
konyha, helyiségskból álló öröklakás
23 rr alapf-erülettel körösi tulajíwnb&i

112/lO.öCö hányad

7©c



1084 Budapest, József utca 15-17. földszint üzlethelyiség Hrsz 35218/0/A/3

Környezet, utca

Társasház utcai homlokzata Vizsgált ingatlan frontja

Vizsgált ingatlan bejárata

2022. június 29.



1084 Budapest, József utca 15-17. földszint üzlethelyiség Hrsz 35218/0/A/3

Üzlettér

Villanyóra Vízóra

'202

2022. június 29.



TERKEP

Budapest, VIII. kér. József utca 15-17.



HELT-EXPERT

1063 Budapest Szinyei Merse utca 10. 
Cégjegyzékszám: 01-09-386623
Adószám: 29311897-1-42

Iroda:
1089 Budapest, Reguly Antal utca 20.
Tel:+36 1794 5434

INGATLANVAGYON - ÉRTÉKELÉS

1084 BUDAPEST, József utca 42. földszint 7.
szám alatti üzlethelyiségről.

Hrsz. : 35006/0/A/25 £

Készítette:
LEVELEKI TÜNDE 
ingatlanvagyon-értékelő
Engedély száma: 06183/2010
Tel.: + 36 70 330 5909
tunde.leveleki@ingatlanerteke.hu

1. példány 2022. június 24.

mailto:tunde.leveleki@ingatlanerteke.hu
boriandras
Ceruza



1084 BUDAPEST, József utca 42. földszint 7. Hrsz. 35005/0/A/25

TARTALOMJEGYZÉK

ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY

1. ELŐZMÉNY

2. A SZAKÉRTŐI FELADAT MEGHATÁROZÁSA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉUA

3. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

4. AZ INGATLAN ADOTTSÁGAINAK ISMERTETÉSE

5. ÉRTÉKELÉS

6. AZ INGATLAN EGYEZTETETT FORGALMI ÉRTÉKE

7. KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK

MELLÉKLETEK

Tulajdoni lap fénymásolata X nem hiteles

Alaprajz/tervek X
társasházi alapító okirat (kivonat) X
Környezetvédelmi nyilatkozat 0 nem vélelmezhető

Övezeti besorolás X
Fényképfelvételek X
Ingatlan elhelyezkedését mutató térkép X

2

7(0



1084 BUDAPEST, József utca 42. földszint 7. Hrsz. 35006/0/A/25

ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY
MEGBÍZÓ

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
ívieguizu neve Vagyongazdálkodási igazgatóság

Megbízó címe : 1084 Budapest, Őr utca 8.__________________________

AZ INGATLAN CÍME ÉS AZONOSÍTÁSA
Település (ir. szám, város) : 1084 BUDAPEST

Utca, házszám : József utca 42. földszint 7.

Hrsz. : 35006/0/A/25
: Alapító okiratban és az alaprajzon 25-ös számmal jelölt

Az ingatlan megnevezése (túl.lap szerint) : üzlehelyiség
Az értékelt helyiségcsoport jelenlegi hasznosítása : nincs hasznosítva

ÉRTÉKELÉS
Értékelés alkalmazott módszere: : piaci összehasonlító- és hozamalapú módszer
Értékesíthetősége: : átlagos (kiegyensúlyozott piac)
Helyszíni szemle időpontja: : 2022. június 15.
Értékelés fordulónapja: : 2022. június 15.
A szakvélemény érvényességi ideje: : 2022. december 12.

MEGÁLLAPÍTOTT ÉRTÉK

Az ingatlan becsült piaci-forgalmi értéke az értékelés 20 860 000 Ft 
fordulónapján, per-és igénymentesen, kerekítve ' azaz Húszmillió-nyolcszázhatvanezer-Ft.

Az ingatlan becsült fajlagos piaci-forgalmi értéke az 672 469 Ft
értékelés fordulónapján, per-és igénymentesen, 
kerekítve (Ft/m2) azaz Hatszázhetvenkettőezer-négyszázhatvankilenc Ft.

Az eszmei hányadhoz tartozó telek piaci-forgalmi értéke 5 000 000 Ft
az értékelés fordulónapján, per- és igénymentesen, 
kerekítve azaz Ötmillió- Ft.

A megállapított értékek bruttó értékek.

Az ingatlan becsült likvid értéke az értékelés 
fordulónapján, per- és igénymentesen, kerekítve

13560000Ft

(forgalmi érték 65%-aj azaz Tizenhárommillió-ötszázhatvanezer-Ft.

Készült: elektronikusan hitelesített példányban és

2022 JúL 21.

Budapest, 2022. június 24.
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1084 BUDAPEST, József utca 42. földszint 7. Hrsz. 3S006/0/A/25

tulajdonviszonyok
Tulajdonos(ok) neve, tulajdoni hányad Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 1/1 hányad
Forgalomképesség értékelése
Értékeit jog
Értékelt tulajdoni hányad
Értékesíthetőség

Értékelés célja

forgalomképes
tehermentes tulajdonjog
1/1
180-360 nap

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (1084 Budapest, Őr 
u. 8.) Megbízási keretszerződése alapján az ingatlan forgalmi 
értékének meghatározása, bérbeadás céljából.

AZ INGATLAN FŐBB JELLEMZŐI
Ingatlan területe (tulajdoni lap szerint) 31 m*
Telek területe (túl. lap szerint)
Az üzlethelyiség redukált hasznos alapterülete 
Közmú'vesi'tettség 
övezeti besorolás
Eszmei hányad
Eszmei hányadhoz tartozó telekterület
Belső műszaki állapot

572 m3
31 m2

víz, villany, csatorna
L-VIII-1 jelű nagyvárosias lakóterület
257/10000

14,70 m2
közepes
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2084 BUDAPEST, József utca 42. földszint 7. Hrsz. 35006/0/A/2S

1. ELŐZMÉNY

Megbízó neve: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási igazgatóság

A Megbízó megbízta a HELT-Expert Kft. képviseletében Leveleki Tünde ingatlanvagyon-értékelőt az alábbi ingatlan 
értékelésével:
1084 BUDAPEST, József utca 42. földszint 7.

2. A SZAKÉRTŐI FELADAT MEGHATÁROZÁSA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA

Az értékelés, Megrendelő tájékoztatása szerint, az ingatlan piaci-forgalmi értékének igazolásához vált szükségessé. 
Ennek megfelelően, a Szakértőnek az értékelésbe vont ingatlan piaci-forgalmi értékéről kell állast foglalnia. Az 
értékbecslés az ingatlan értékesítéséhez kerül felhasználásra.

3. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

Az értékelés folyamán helyszíni szemlét tartottunk, megvizsgáltuk az ingatlannal kapcsolatban rendelkezésünkre álló, a 
mellékletben felsorolt és jelen értékeléshez csatolt dokumentumokat. Megfelelően alkalmaztuk a TEGOVA (EVS 2016) 
irányelv és a többszörösen módosított 25/1997. (Vili. 1.) PM rendelet előírásait.

A helyszíni szemlén résztvevők: Megbízó képviseletében: Merena Attila és Dóka László
Ingatlanvagyon-értékelő: Leveleki Tünde

A helyszínen az ingatlan adottságait, környezetét, az ingatlan állagát, műszaki funkcionális jellemzőit és más 
értékbefolyásoló tényezőket vizsgáltunk. Az ingatlan egyes részleteiről fényképfelvételeket készítettünk, melyeket a 
szakvéleményhez csatolunk.

A helyszíni vizsgálaton túlmenően tájékozódtunk az adott típusú és jellegű ingatlanok általános piaci helyzetéről, 
valamint a környéken kialakult helyi ingatlanpiaci viszonyokról.

4. AZ INGATLAN ADOTTSÁGAINAK ISMERTETÉSE

4.1. Ingatlan-nyilvántartás szerinti állapot bemutatása

Ingatlan címe (túl.lap szerint):
Ingatlan címe (természetbeni):
Helyrajzi száma:
Ingatlan megnevezése (túl.lap szerint):
Jelenlegi hasznosítása:
Tulajdoni lap szerinti alapterület :
Tulajdonviszony:
Széljegy tartalma:
Bejegyzett terhek és jogok:

1084 BUDAPEST, József utca 42. földszint 7.
1084 BUDAPEST, József utca 42. földszint 7.
35006/0/A/25
üzlehelyiség 
nincs hasznosítva

31 m2
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 1/1 hányad 
nincs 
tehermentes

Megjegyzés:
Tekintettel a csatolt tulajdoni lap formátumára, az értékbecslés érvényességének feltétele a hiteles tulajdoni lap teljes 
körű egyezősége a rendelkezésre álló dokumentummal.
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1084 BUDAPEST, József utca 42. földszint 7. Hrsz. 35OO6/O/A/25

Szűkebb terület bemutatása:

4.2. Az ingatlan természetbeni leírása

Elhelyezkedés: Budapest pesti oldalán fekszik
Város (kerület):
Városrész:
Távolsága Budapest városközponttól:
Övezeti besorolása:
Zöld terület aránya:

Környező ingatlanok hasznosítási formája:

Megközelítés:
Utca felszíne:
Utca burkolata:
Utca forgalma:
Infrastruktúra;

Budapest Vili.
Csarnok negyed 
cca. 3 km
nagyvárosias lakóövezet 
kevesebb, mint 20% 
lakóingatlanok, kereskedelmi és szolgáltató létesítmények, 
intézmények 
gépkocsi, autóbusz, villamos, trolibusz, metró 
sík 
aszfaltozott mind két oldalt járdázott
közepes 
jó

Parkolási övezet: fizető

A telek általános jellemzői:
Elektromos hálózat: kiépített hálózat
Vezetékes víz közmű: kiépített hálózat
Vezetékes gáz közmű: kiépített hálózat
Csatorna: kiépített hálózat
Övezeti besorolás: L-Vlll-1 jelű nagyvárosias lakóterület
Beépíthetőség: 65%, terepszint alatt 85%
Beépítési mód: zártsorú
Épület magasság: min. 16 max. 23 m.
Előírt zöldfelület aránya: 15 %
Szintterületi mutató: 4 m2/m2
Útkapcsolat: közvetlen útkapcsolat
Telek formája; szabályos téglalap
Telek tájolása/lejtési viszonyai: DK-i utcafronti tájolású, sík felszínű
Növényzet: belső udvaron néhány fa
Környezetvédelmi kockázat: nem vélelmezhető

Épület általános jellemzői:
Funkció; lakóépület
Becsült építési év:
Épület jellege;
Az értékelt ingatlant befogadó épület szintbeli 
kialakítása:
Alapozás:
Függőleges teherhordó szerkezet:
Vízszintes teherhordó szerkezet:
Tetőszerkezete:
Tetőfedés:
Épület homlokzata:
Lift:
Épület fizikai állapota:
Egyéb:

1900-as évek elejére felére tehető
belső udvaros, függőfolyosós társas lakóház

alagsor, földszint és 3 emelet

kő, vagy tégla sávalap
hagyományos tégla felmenő falazat
feltehetőleg acélgerendás közbenső födém és fa zárófödém
fa szerkezetű magas tető
cserépfedés
vakolt, színezett
nincs
közepes
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1084 BUDAPEST, József uics 42. földszint 7. Hrsz. 3SOO6/O/A/2S

At egyéb helyiség adatai:

Elhelyezkedés: földszint bejárata utcáról nyílik
Bruttó hasznos területe: 31
Redukált hasznos területe: 31 ní

,, . ,, 3,8 m. álmennyezet alatt 2,9 m.
Belmagasság: átlagosnál magasabb .......... ,. , . . , ,, _ _eloter es mosdo helyiségekben 2,5 m.
Fűtési rendszer: nincs kiépítve
Használati meleg víz: nincs kiépítve (villanybojler leszerelve)

Hűtés: nincs klíma
Homlokzati nyílászárók: fém szerkezetű, hagyományos üvegezésű portál ablak, bejárati ajtó leszerelve, 

kívülről lehúzható redőnnyel védve
Beltéri ajtók: fa szerkezet
Belső terek felületképzése: falfesték és csempeburkolat
Belső terek burkolata: kerámia járólap
Önálló mérőórák: víz: van villany: van gáz: nincs
Elektromos hálózat kiépítve működőképes
Víz és csatorna rendszer kiépítve működőképes
Gáz szolgáltatás nincs kiépítve
Extra felszereltség: -

Egyéb: -
Műszaki állapot: közepes

Esztétikai állapot: közepes

7



1084 BUDAPEST, József utca 42. földszint 7. Hrsz. 35OO6/O/A/25

4.2.1. Az ingatlan környezete, elhelyezkedése
Budapest Vili. kerülete Budapest egyik pesti oldalon fekvő kerülete. Hagyományos elnevezése, melyet a kerületi 
önkormányzat is használ: Józsefváros. A kerületnek korábban 4 városrésze volt (Józsefváros, Istvánmező (egy része), 
Kerepesdűlő és Tisztviselőtelep), de a Fővárosi Közgyűlés a városrészeket rendező 2012. december 12-i rendeletében 
újraosztotta a kerületet, így jött létre a Corvin negyed, Csarnok negyed, Ganz negyed, Losonci negyed, Magdolna 
negyed, Népszínház negyed, Orczy negyed,Palotanegyed és a Százados negyed. A kerületnek jelenleg 11 városrésze van. 
Terület 6,85 km2, lakosainak száma: 76 916 fő (2019. jan. 1.)

A vizsgált ingatlan Budapest Vili, kerületében, "Csarnok negyed" városrészben, nagyvárosias lakóövezetben, a József 
utca 42. szám alatt fekszik. A József utca ÉK - DNy-i hossztengelyű, közepes forgalmú, aszfaltozott, járdázott mellékút. 
Tömegközlekedéssel az ingatlan elérhető több autóbusz járattal, villamossal, trolibusszal és a metró járataival. A 
megállók az ingatlantól gyalogosan könnyen megközelíthetők.
A területen többségében zártsorú, élőkért nélküli elhelyezésű, többemeletes lakóházak találhatók. Az épületek építési 
kora többségében az 1900-as évek elejére, vagy közepére tehető, de néhány újabb építésű társas lakóház is található a 
környéken. A zöld terület aránya a beépített területeken kevesebb, mint 15%. A terület közintézményi, infrastrukturális 
ellátottsága kiváló, az alapellátást biztosító szolgáltatások az ingatlantól 1000 méteren belül elérhetők. A területen a 
parkolás megengedett, fizető parkolási öveztet.

4.2.2. A telekingatlan rövid leírása:
A telek összközműves, DK-i utcafronti tájolású. Felszíne sík, szabályos téglalap alakú. Közvetlen útkapcsolattal 
rendelkezik, bejárata a József utca felől kialakított.
A telek beépített, a beépítés mértéke megközelítőleg 80%. A beépítetlen terület lakóépületek által körbezárt udvar, 
melyen néhány nagyobb fa található.

4.2.3. Az épület és az "üzlethelyiség" általános leírása:
Az értékelt ingatlant befogadó épület feltehetőleg az 1900-as elején épült, hagyományos tégla építési technológiával. 
Egyszerű vonalvezetésű, magas tetős, cserépfedéses, belső udvaros, függőfolyosós kialakítású. Homlokzata vakolt, 
színezett, az utcai homlokzat némileg elkoszolódott, de ép. Az épület pinceszint, földszint és 3 emelet szintbeli 
kialakítású. Az épület állaga masszív, közepes műszaki és esztétikai állapotú.
Az értékelt ingatlan az épület földszintjén található "üzlethelyiség" megnevezésű, az alapító okiratban és az alaprajzon 
25-ös számmal jelölt. Utcai bejárattal rendelkezik, utolsó hasznosításának formája nem ismert. Jelenleg nincs 
hasznosítva. Üzlettérből, raktárból előtérből és WC helyiségekből áll. A helyiségcsoport álmennyezetes kialakítású, az 
üzlettérben és a raktárban az álmennyezet alatti belmagasság 2,9 m., az előtérben és a WC helyiségekben 2,5 m. Az 
ingatlanban fűtés és meleg víz vételi lehetőség sincs kiépítve, a villanybojler feltehetőleg az álmennyezet fölött volt 
elhelyezve, de leszerelték.
Az ingatlan önálló víz és villanyórával rendelkezik, a villanyóra a lépcsőházban található. Az ingatlan közepes műszaki és 
esztétikai állapotú.
Jövőbeni hasznosításának legoptimálisabb formája üzlethelyiségként, vagy irodaként érhető el.
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1084 BUDAPEST, József utca 42. földszint 7. Hrsz. 35006/0/A/25

4.3. Helyiségkimutatás

Helyiségek Helyiség padozata Fal Alapterület 
Im21

Módosító 
ténvező

Korrigált 
terület Im21

Földszint?, üzlethelyiség

eladótér kerámia járólap
falfesték, 

részlegesen 
csempe

21,00 100% 21,00

raktár kerámia járólap falfesték 6,67 100% 6,67

előtér kerámia járólap
l,6m-ig csempe, 
felette falfesték 2,18 100% 2,18

WC kerámia járólap
1,6 m-ig csempe, 
felette falfesték 1,17 100% 1,17

Összesen: 31,02 31,02

Az értékelés során figyelembe vett hasznos alapterület [m2]: | ' 31|

Megjegyzés:
Az alapterületi méreteket a kapott dokumentáció és a helyszíni mérés alapján vettük figyelembe.
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1084 BUDAPEST, József utca 42. földszint 7. Hrsz. 3S006/0/A/25

5. ÉRTÉKELÉS

5.1. Az értékelés módszere

Az értékbecslések a TEGOVA útmutató elvei és módszertani ajánlásai (EVS 2016), a többször módosított 25/1997. 
(VI11.1.) PM rendeletben és a mindenkor érvényes egyéb jogszabályokban előírtaknak megfelelően készülnek.

A? értékelés módszerei két fő kategóriába oszthatók:
- piaci érték alapú módszerek
- költségalapú értékelések
A piaci viszonyokon alapuló módszerek két fő csoportba oszthatjuk:
- piaci-forgalmi adatokra épülő értékelés
- hozadéki (vagy más néven hozamszámításon alapuló) értékelés

Az értékelést legalább kétféle, lehetőség szerint mind a háromféle módszerrel el kel! készíteni. Ezt követően értékek és 
eltérések elemzése alapján, az óvatosság elvét követve kell az értékelési szakvéleményben az egyeztetett forgalmi 
értékre, illetve a hitelbiztosítéki értékre javaslatot tenni.
Lakóingatlanok, építés alatt álló lakóingatlanok, valamint beépítetlen lakótelkek esetében, meghatározott értékhatár 
alatt megengedett egyetlen értékelési módszer alkalmazása is.

5.1.1. Piaci Összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer
Olyan eljárás, melynek során az értékelést végrehajtó szakértő az értékelendő ingatlan elemeit összehasonlítja az adott 
körzetben, a közelmúltban értékesített vagy értékesítésre felajánlott ingatlanok paramétereivel, majd elvégzi az 
eltérések alapján szükséges korrekciókat. Minél közvetlenebb összehasonlításra nyílik lehetőség, annál pontosabb a 
becsérték. Olyan ingatlanok értékbecslésénél használjuk, amelyeknek van jellemző piaci forgalmuk. Pld.: családi házak, 
lakások, beépítetlen földterületek telkek, stb.

A módszer fő lépései:

• az alaphalmaz kiválasztása
• összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése
• fajlagos alapérték meghatározása
• értékmódosító tényezők elemzése
• fajlagos alapérték módosítása, fajlagos érték számítása
• végső érték számítása a fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként
• összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése

Az összehasonlítás alapjául rendszerint a következő tényezők szolgálnak:

• műszaki szempontok
• építészeti szempontok
• használati szempontok
• telekadottságok
• infrastruktúra
• környezeti szempontok
• jogi szempontok

Az értéket az ingatlan környezetében fellelhető hasonló típusú ingatlanok adásvételi/kínálati adatainak felhasználásával 
határoztuk meg.

1 "I
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1084 BUDAPEST, József utca 42. földszint 7. Hrsz. 35OO6/O/A/25

5.1.2. A hozamszámításon alapuló értékelési módszer

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

1. Az ingatlan lehetséges (alternatív) használati módjainak elemzése.
2. A jövőbeni bevételek és kiadások becslése használati módonként.
3. Jövőbeni pénzfolyamatok felállítása használati módonként.
4. A tőkésítési kamatláb meghatározása.
5. A pénzfolyamok jelenértékének meghatározása.
6. A legmagasabb jelenérték kiválasztása, mint hozamszámításon alapuló érték.

A hozam elvű érték megállapításánál alkalmazott különleges megkötések:

A piaci érték meghatározására az ingatlan leggazdaságosabb és legjobb hasznosítását kell előirányozni, függetlenül a 
jelenlegi hasznosítástól, és ennek megfelelően a legmagasabb jelenértékű hasznosítási formát kell az ingatlan értékeként 
elfogadni.

A hitelbiztosítéki érték meghatározásának folyamatában a piaci érték meghatározásakor, ha a jelenlegi használat nem 
azonos a leggazdaságosabb és legjobb használattal, a jelenlegi használatot kell figyelembe venni. Nem lehet a 
szerződéssel lekötött bérleti díjaknál magasabbakat vélelmezni, még akkor sem, ha a piac ezeket elfogadná. A piaci 
szintnél magasabb tényleges bérleti díjakat csak a szerződéssel biztosított időtartamra lehet figyelembe venni. A 
hitelbiztosítéki értékelés során csak reál (inflációtól megtisztított) kamatláb alkalmazható.

11
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5.1.3. Költségalapú értékelési módszer

A költségalapú értékmegközelítés lényege, hogy az ingatlan újra-előállítási költségéből le kell vonni az idő múlása miatti 
avulást, majd ehhez kell hozzáadni a felépítményekhez tartozó földterület értékét.
Ez a módszer fejezi ki legkevésbé a tényleges piaci viszonyokat. Építés alatt lévő létesítménynél, károsodott 
létesítménynél, takart műtárgynál, valamint olyan esetekben alkalmazható, ha más módszer nem áll rendelkezésre.

A módszer fő lépései:

1 a telekérték meghatározása
2 a felépítmény újraépítési vagy pótlási költségének meghatározása.
3 avulások számítása
4 a felépítmény újra-előállítási költségéből az avulás levonása és a telekértékkel való összegzése

A földterület értékét annak üres állapotban való értékelésével kell megállapítani, vagy a piaci összehasonlító 
adatok elemzésén alapuló módszer, vagy különleges esetben a hozamszámításon alapuló módszer szerint.

A pótlási költség olyan szerkezeteket és építési munkát takar, amellyel az értékelés időpontjában a meglévő 
funkciók (de esetleg más szerkezetek és műszaki megoldások) a legkisebb költséggel, de azonos hasznossággal 
pótolhatóak lennének.
Az újraépítési költségben a meglévő szerkezetek változatlan újrateremtésének költségeit kell előirányozni, 
függetlenül azok jelenlegi hasznosulásától.

A pótlási és az újraépítési költség együttesen: újra-előállítási költség. Az újra-előállítási költségbe kell érteni a 
közművesítési, a tervezési, az engedélyezési, a vállalkozási, a kivitelezési, a beruházói, a pénzügyi és minden egyéb 
ténylegesen fizetendő költséget.

Ezeket a költségeket a tényleges építési piaci árak alapján kell meghatározni.

Az épület újra-előállítási költségébe az épületgépészetet és a belsőépítészeti elemeket is bele kell érteni, míg a 
mobiliákat ki kell zárni.
Az újra-előállítási költség általános forgalmi adót nem tartalmazhat.
Az ingatlan megépítésének eredeti költségeiből vagy annak könyv szerinti értékéből indexálással levezetett újra
előállítási érték csak kivételes esetben fogadható el.

Ilyen eset lehet:
- ha az ingatlan néhány éven belül készült és ha a bekerülési költségeket megbízhatóan dokumentálták

- az avulás az idő múlása miatti értékcsökkenés.

Három fő eleme:
- a fizikai romlás
- funkcionális avulás
- környezeti (piaci| avulás
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Az avulási elemek lehetnek kijavíthatóak vagy ki nem iavíthatóak.

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
- kertvárosi, családi ház jellegű épületek 50-80 év
- ipart és mezőgazdasági épületek 20-50 év

A funkcionális avulás a gazdaságtalan, korszerűtlen megoldásokat jelenti. Az értékelőnek mérlegelnie kell a 
• korszerű létesítményadta, a vizsgált létesítményhez képest többletszolgáltatásait, illetve azokat a korszerű 

követelményeket, amelyeket a vizsgált létesítmény képtelen kielégíteni.

A környezeti avulásban számba kell venni a környezetben bekövetkezett minden olyan változást, amelynek 
• negatív, esetleg pozitív hatása van az ingatlan értékére. A negatív környezeti avulás az ingatlanon elvégzett 

beruházással teljes mértékben soha nem állítható helyre.

Az avulás mértékét a három említett avulási kategóriában, százalékosan kell megadni. Számítása történhet 
• becslés alapján, vagy részletesebb elemzések útján. A műszaki szemléletű avultságbecslések után a funkcionális és

a környezeti avulást külön kell megbecsülni.

Az újra-előállítási költséget az avultsággal csökkentve és a telekértékkel növelve adódik eredményül a 
költségalapon számított forgalmi érték.

A hitelbiztosítéki érték megállapításánál alkalmazott különleges megkötések:

A hitelbiztosítéki érték meghatározásának folyamatában a piaci érték meghatározásakor a költségalapú módszer 
• elsősorban ellenőrző számításokra szolgálhat. Kisebb jelentőségű, kiegészítő épületeknél, takart létesítményeknél 

és mezőgazdasági létesítményeknél alkalmazható önállóan.
Épülő létesítmények esetében az eljárás akkor alkalmazható, ha az építés gazdaságossága már egyéb módon 
bizonyított.

Hitelbiztosítéki érték esetében az újraépítési költség csak kivételes alkalmakkor használható, az értékelőnek a 
pótlási költséget kell alkalmaznia.

• A hitelbiztosítéki értékelés során csak az átlagos igényszintnek megfelelő kivitelezés pótlási költsége fogadható el.

Ha a környezeti avulási elem meghaladja a 20 százalékot, az értékelés ezen módszere a jelentős becslési 
pontatlanság miatt a hitelbiztosítéki érték megállapítására túl kockázatos, és ezért nem alkalmazható.
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5.2 Az ingatlan értékének meghatározása

Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer

értékmódosító tényezők értékeit Ingatlan Összehasonlító 
ingatlan 1.

Összehasonlító 
ingatlan 2.

Összehasonlító 
ingatlan 3.

Összehasonlító 
ingatlan 4.

az ingatlan címe:
1084 BUDAPEST, 
József utca 42. 

földszint 7.

Vili, kerület, Illés 
utca

Vili, kerület, 
Diószegi Sámuel 

utca

Vili, kerület, 
Kálvária utca

Vili, kerület, Víg 
utca

az ingatlan megnevezése; üzlehelyiség üzlethelyiség üzlethelyiség üzlethelyiség üzlethelyiség

ingatlan korr. területe (m2) 31 10 25 24 33
kínálat K /tényl.adásvétel T K K K K
kínálati ár /adásvételi ár (Ft) 13 500 000 17 000000 21000 000 30 000 000
kínálat / adásvétel ideje (év, hó) 2022. jón.. 2022. jún.. 2022. jún.. 2022. jún..
fajlagos alapár (Ft/m2) 1 350 000 680 000 875 000 909 091
kínálati / eltelt idő korrekció -10% -10% -10% -10%

Módosított fajlagos alapár (Ft/m2) 1215 000 612 000 787 500 818 182

Összehasonlításba vont ingatlanok rövid leírása:

Ingatlan 1.
1950 előtt épült társasház földszintjén, utcai bejáratos, 10 nm-es üzlethelyiség, 9 nm-es 
teljes értékű galériával, WC-vel, közepes állapotban.

Ingatlan 2.
1950 előtt épület társasház földszintjén, utcai bejáratos üzlethelyiség vagy iroda. 25m2 
alapterületű, 12 m2-es galériával, felújítandó állapotú.

Ingatlan 3.
Újépítésű ház földszintjén, utcai bejáratos, házközponti fűtéses, újszerű állapotú 
üzlethelyiség zuhanyzóval, WC-vel,

Ingatlan 4.
1950-es években épült társasház földszintjén, utcai bejáratos, nagy belmagasságú, 
felújított üzlethelyiség 8 nm-es galériával, zuhanyzóval, WC-vel.

Adatok forrása: ingatlan.com, otthonterkep.hu, saját adatbázis

Értékmódosító tényezők elemzése:
Értékmódosító tényezők Összehasonlító 

ingatlan 1.
Összehasonlító 

ingatlan 2.
Összehasonlító 

ingatlan 3.
Összehasonlító 

ingatlan 3.szempontok részletezése
környezeti szempontok elhelyezkedés 10% 15% 5% 0%
építészeti szempontok épület állapota 0% 3% -10% 0%
műszaki szempontok műszaki állapot -5% 0% -5% -5%
használati szempontok WC 0% 5% 0% 0%
építészeti szempontok alapterüíet -20% -3% -3% 0%
használati szempontok galéria -25% -10% 0% -5%
Összes korrekció: -40% 10% -13% -10%
Korrigált fajlagos alapár: 729 000 673 200 685 125 736 364
Átlagár kerekítve: 705 922
Ingatlan számított értéke: 21897 705 Ft

Az ingatlan piaci összehasonlító módszerrel meghatározott forgalmi értéke (kerekítve): 
21 900 O00 Ft

azaz Huszonegymillió-kilencszázezer- Ft.
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Értékmeghatározás hozamszámításon alapuló értékelési módszerrel

Értékmódosító tényezők 
megnevezései

értékelt 
ingatlan

Összehasonlító 
ingatlan 1.

Összehasonlító 
ingatlan 2.

Összehasonlító 
ingatlan 3.

Összehasonlító 
ingatlan 4.

az ingatlan címe:
1084 BUDAPEST, 
József utca 42. 

földszint 7.

Vili, kerület, Kis 
Fuvaros utca

Vili, kerület, 
Déri Miksa utca

Vili, kerület, 
Korányi Sándor 

utca

Vili, kerület, 
Csarnok-negyed

hasznosítható terület (m2) 31 25 21 32 33
kínálat K / tényl.adásvétel T K K K K
kínálati díj / szerz. bérleti díj (Ft/hó) 85000 75 000 95 000 145 000
kínálat / szerződés ideje (év, hó) 2022. jún.. 2022. jún.. 2022. jún.. 2022. jún..
fajlagos alapár (Ft/m2/hó) 3 400 3 571 2 969 4 394
kínálat / eltelt idő korrekció -5% -5% -5% -5%
kínálat / eltelt idő miatt módosított fajlagos alapár 
(Ft/m2/hó) 3 230 3 393 2 820 4174

Összehasonlításba vont ingatlanok rövid leírása:

Ingatlan 1.
Utcai bejáratos földszinti, központi fütéses üzlethelyiség, a Blaha Lujza tér közelében. 
Zuhanyzós fürdőszobával, külön WC-vel rendelkezik, felújított.

Ingatlan 2.
Rákóczi téri piac mellett, földszinzi, utcai bejáratos, 21 nm. +17 nm galériás 
üzlethelyiség vizes blokkal, közepes állapotú.

Ingatlan 3. Földszinti, utcai bejáratos, riasztóval, klímával felszerelt, jó állapotú üzlethelyiség.

Ingatlan 4.
2001 és 2010 között épült társasház földszintjén, utcai bejáratos, riasztóval felszerelt, 
távfűtéses, jó állapotú üzlethelyiség.

Adatok forrása: ingatlan.com, otthonterkep.hu, saját adatbázis

Értékmódosító tényezők elemzése:

értékmódosító tényezők Összehasonlító 
ingatlan 1.

Összehasonlító 
ingatlan 2,

Összehasonlító 
ingatlan 3.

Összehasonlító 
ingatlan 4.

eltérő alapterület -3% -7% 0% 0%
épület állapota 0% 0% 0% -10%
eltérő műszaki állapot -10% 0% -15% -5%
elhelyezkedés 10% 10% 20% 0%
vizes blokk -5% 0% 0% 0%
galéria 0% -10% 0% 0%
Összes korrekció: -8% -7% 5% -15%
Korrigált fajlagos alapár: 2 972 3 155 2 961 3 548
Korr. fajlagos alapár kerekítve (Ft/mz/hó) 3159
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Hozamszámítás Mennyiségek Összegek
Használat szempontjából hasznos terület (m2): 31
Bevételek:
Meglévő szerződések/piaci adatok szerint: 3159
Kihasználtság: 95%
Figyelembe vehető' éves bevétel: 1117 145 Ft
Költségek:
Fenntartási költségek az éves bevételből (%) 3% 33 514 Ft
Menedzselési költségek az éves bevételből (%) 3% 33 514 Ft
Felújítási költségalap az éves bevételből (%) 3% 33 514 Ft
Költségek összesen: 100 543 Ft
Eredmény:
Éves üzemi eredmény: 1 016 602 Ft
Tőkésítési ráta (%) 7,0%
Tőkésített érték: 14 522 891 Ft
Bruttó tőkésített érték: 18 444 071 Ft

Az ingatlan hozamszámításon alapuló módszerrel meghatározott értéke (kerekítve): 
18 440 000 Ft

azaz Tizennyolcmillló-négyszáznegyvenezer- Ft.
Megjegyzés:
A fenti érték per-, igény- és tehermentes kiürített állapotra vonatkozik.
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Eszmei hányadhoz tartozó teiekterület értékének meghatározása:

Értékmódosító tényezők Értékelt ingatlan Összehasonlító 
ingatlan 1.

Összehasonlító 
ingatlan 2.

Összehasonlító 
ingatlan 3.

Összehasonlító 
ingatlan 4.

az ingatlan címe:
1084 BUDAPEST, 
József utca 42. 

földszint 7.

Vili, kerület, 
Dobozi utca

Vili. kerület, 
Józsefváros - 
Orczynegyed

Vili, kerület, 
Józsefváros - 
Orczynegyed

Vili, kerület, 
Lujza utca

telek területe (m2) 572 2 276 922 1407 901
kínálat K/tény!.adásvétel T K K K K
kínálati ár/adásvételi ár (Ft) 502 000 000 320 000000 530000 000 240 000 000
kínálat / adásvétel ideje (év, hó) 2022. jan.. 2022. jan.. 2022. jan- 2022. jan..
fajlagos alapár (Ft/m2) 220 562 347 072 376 688 266 371
kínálati / eltelt idő korrekció -10% -10% -10% -10%
Módosított fajlagos alapár (Ft/m2) 198 506 312 364 339 019 239 734

Összehasonlításba vont ingatlanok rövid leírása:

ingatlan 1.
Ll-VIII-5 övezeti besorolású, beépíthetó'sége 50%. 5 emeletes társasház építésére alkalmas, 

összközműves

Ingatlan 2.
Ll-VIII-2 övezet, 60 %-os beépítési mértékkel, 16 méteres homlokzati magassággal. A 
dinamikusan fejlődő Ludovika Campus szomszédságában. Összközműves.

Ingatlan 3. Ll-VIII-1 övezet, 55 lakás és 50 garázs építési engedélyével. Beépíthetőség: 65%
Bruttó szintterületi mutató: 4 Terepszint alatti beépíthetőség: 80%

Ingatlan 4.
Övezet: Ll-Vli 1-5 Beépítettség: 50 % Pinceszinti beépíthetőség: 70 % 
Szintterületi mutató: 3,5 Összközműves

Adatok forrása: ingatlan.com, otthonterkep.hu, saját adatbázis

Értékmódosító tényezők elemzése:
Értékmódositó tényezők Összehasonlító 

ingatlan 1.
Összehasonlító 

ingatlan 2.
Összehasonlító 

ingatlan 3,
Összehasonlító 

ingatlan 4szempontok részletezése
Telekadottságok: elhelyezkedés 20% 5% 5% 20%
Környezeti szempontok terület 15% 5% 10% 5%
Telekadottságok: beépíthetőség 15% 5% 0% 15%
Környezeti szempontok: építési engedély 0% 0% -5% 0%
Összes korrekció: 50% 15% 10% 40%
Korrigált fajlagos alapár: 297 759 359 219 372 921 335 627
Átlagár kerekítve: 341382

Telek számított értéke: 195 270 290 Ft

Eszmei hányadhoz tartozó telekterület (m2): 14,70

Eszmei hányadhoz tartozó telekterület számított értéke: 5 018 446 Ft

Telek értéke kerekítve: 5 000 000 Ft
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6. AZ INGATLAN EGYEZTETETT FORGALMI ÉRTÉKE

6.1. Módszerek indoklása

Megbízó tájékoztatása szerint az értékelést az ingatlan piaci-forgalmi értékének igazolásához kívánja használni. Ennek 
megfelelően a szakértői feladat az ingatlan piaci-forgalmi értékének meghatározása, mely érték meghatározására a piaci 
adatokon alapuló összehasonlító elemzéses és a hozamelvű módszert fő módszerként alkalmaztam.

A költség alapú módszer a vagyontárgy újraelőállítási költségéből indul ki, albetétes ingatlanok esetében elvégzése 
nehézkes, nem ad megfelelő megközelítést az ingatlan piaci-forgalmi értékére vonatkozóan, ezért ezt a módszert nem 
alkalmaztam.

Az ingatlan piaci forgalmi értékét legjobban az összehasonlító adatokon alapuló érték meghatározás fejezi ki. A hozam 
alapon számított érték mérsékeltebb, gyakran alulértékelt árat mutat, ezért a végső érték szempontjából a piaci 
adatokon alapuló értékelési módszer által kapott értéket magasabb, 70%-os súlyozással vettem figyelembe.

Az alkalmazott módszerek Módszer Számított érték 
(Hl

Súly [%]
Súlyozott érték 

(H]
Ingatlan értéke piaci összehasonlító módszerrel: fő módszer 21 900 000 Ft 70% 15 330 000 Ft
Ingatlan értéke költségalapú módszerrel: nem alkalmazott OFt 0% OFt
Ingatlan értéke hozamalapú módszerrel: fő módszer 18 440 000 Ft 30% 5 532 000 Ft
Az ingatlan egyeztetett értéke: 20 860 000 Ft

Az ingatlan egyeztetett értéke (kerekítve):

20 860 000 Ft 

azaz Húszmillió-nyolcszázhatvanezer- Ft.

6.2. Likvid érték meghatározása

Forgalmi érték meghatározása abban az esetben, amikor nem áll kellően hosszú idő az értékesítésre, vagy kényszerű 
okok miatt gyors eladást keli eszközölni. Ilyen esetekben jellemzően a kialakult piaci értéknél alacsonyabb értéken 
történik az eladás.
A piaci tendenciákat és az ingatlan jellegét figyelembe véve a becsűit piaci forgalmi érték realizálásához a megfelelő 
intenzitású kínálati piacon tartás mellett minimum 6 hónap időszükségletet becsülünk.
Három hónapon belüli értékesítést célozva, ún. gyorsított értékesítést kell feltételeznünk.
Az értékeit ingatlan esetében, tekintettel az ingatlan jellegére, elhelyezkedésére, műszaki és funkcionális adottságaira, 
valamint az aktuális piaci helyzetre, egy feltételezett 3 hónapon belüli értékesíthetőség esetén a likvid értéket a piaci 
forgalmi érték 65%-ában határozzuk meg.

Az ingatlan likvid értéke:
Az ingatlan egyeztetett értéke:
Korrekció mértéke (levonás):

20 860 000 Ft
35%

Az ingatlan likvid értéke (kerekítve): 13 560 000 Ft
azaz Tizenhárommillló-ötszázhatvanezer- Ft.
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7. KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK

A HELT-Expert Kft. által készített értékbecslői szakvéieményben ismertetett adottságokkal rendelkező ingatlan 
értékeléséhez a következőket szükséges figyelembe venni:

• a szakértő az ingatlant, mint tiszta tulajdonú forgalomképes és tehermentes ingatlan tulajdonjogát értékeli a 
helyszíni szemle időpontjában megismert készültségben és állapotban;

• az átadott iratok tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot {jogcím, vagyonjogok érvényessége, 
stb.) szakértő nem végzett. Az ingatlan forgalomképességének jogi eredetű korlátozásáról a tulajdoni lapon 
bejegyzetteken túlmenően nincs tudomása, és ezért felelősséget nem vállal. Nem vizsgálta az értékelt ingatlannal 
szemben esetlegesen fennálló terheket és kötelezettségeket, feltételezte, hogy a tulajdonjog átruházásának 
időpontjában az ingatlan használatával közvetlenül összefüggő tartozás (közüzemi díjak, építményadó, stb.) nem 
áll fenn;

• 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;

• az esetlegesen fennálló, de érzékszervi vizsgálattal nem észlelhető értékbefolyásoló tényezőkért (pl.: rejtett 
szerkezeti hibák, épületszerkezet, felhasznált anyagok, talajfelszín alatti problémák, környezetre ártalmas anyagok 
jelenléte stb.) szakértő nem vállal felelősséget;

• az érték magában foglalja az épületek rendeltetésszerű használatához szükséges épületgépészeti berendezések és 
felszerelések értékét, nem tartalmazza azonban az ingóságok vagy mobil eszközök értékét;

• a szakvéleményhez csatolt iratok és dokumentumok csak az ingatlan bemutatását szolgálják;
• az általunk meghatározott értékek a fentiekben vázolt feltételeken alapulnak, Megrendelő által történő 

felhasználás esetén érvényesek.
• ezen értékbecslés Értékelő előzetes engedélye nélkül, sem egyben, sem részeiben nem publikálható, 

megadottól eltérő célra nem használható.

Alulírott LEVELEK! TÜNDE, az OKI 53-341-01 (ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő) végzettséggel rendelkezem, a 
névjegyzékben szerepelek. Ellenem, valamint az általam képviselt vállalkozás ellen nincs folyamatban peres eljárás, 
nem részesültem írásbeli figyelmeztetésben szakszerűtlen munkavégzés miatt a szakigazgatási szerv részéről, 
szakmailag elismert vagyok, jó referenciákkal rendelkezem.

Budapest, 2022. június 24.

06183/2010
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Budapest Fővára s KönuanyhivataLa Földhivatali Foos ztály
Budapest, ?ű., Budafoki út 5 9 151 9 Budapest, Pl 4-15

Nem hitele.? tulajdoni lap - Teljes másolat

Megrendelés szám: 80 00004/279101/20 2 
2Û22.Ù6.10

BUDAPEST VIII.KÉR.
Böltaríilet 35006/0/A/25 helyrajzi szám

1094 BUDAPEST VIII .KÉP. JózssE utca 42. földszint, ajtó:?, "felülvizsgálat
— I. RÉS Z ---------------------------------

1. Az egyéb önálló ingatlan adatai:
megnevezés terület szobák száma eszmei hányád tulajdoni EqEw

m2 egész/tél :■?. -w?...

üzlethelyiség 31 0 0 257/1ÛÙÜ0 onkormá^yzát^
Be jegyző határozat : 999996./1999/1'?99 . 02.16 .t.,.

bejegyző határozat: 33867/1995/1995. ül. 1Ü 
Táraasház
Az önálló ingatlanhoz tartoznak az ala pitó okiratban meghatározot^^l^iségek

1. tulajdoni hányad: 1/1

1 .

n.RÉsz

bejegyző határozat, érkezési idő; 246817/1993/1993.12.06
jogcím: eredeti felvétel 33S67/1995/1995.Ül.1Û
jogcím; 1991. évi KXXIII. tv. 246813/1993/1993.12.06
Togállás: tulajdonos '

cím:
VIII. KÉR. ŐWKORNÁNVZAT
1092 BUDAPEST VIII.KÉR. Baross utca 65-67.

1 1 1 ... ............... ..... m r W
bejegyző határozat, érkezési idő: 3 3967/19 9 5/1995.0^^0

Egyéb elővásárlási jog, a 3 50 06 / A/l - 3 5ÛÜ6/A/24 ingatlanok mindenkori
t ula jdonosai javára . /
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Spaces' .HIT. . József a. -2. s:. ingatlan

TARSASHAZTULAJDONT ALAPÍTÓ OKIRAT

AI x a 1 a n q s .. p g no a 1a z a s e k

a Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat (Budapest. v11I. 
-er. Baross u. öS-o^.f megbízása alapja.- az URSS Társasházakat 
Képviselő. Épületfenntartó és Ingatlanforgalmazó Kft HO7’, 
cjcaeest, kssselényi u. 41. sz.; mint megöl zott az 1993. LXXVIII. 
torvény tovaobíakoan la-as tv., az 1994. évi XVII. tv. <ege- 
szitésevel es a 23/1994. (VI. 14.) sz. önkormányzati rendeletben 
foglalatak alapján a házingatlant el idegemtsse eretekében 
a Budapest VIII. 479 tulajdoni lapon 350Öö helyrajzi szám 
alatt nyilvantát voit 572 m2 alapterületű, a termesze tóén 
a Budapest. VI11. kér. József u. 42. sz. alatti, a
Józsefvárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló es a 
Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. (Budapest. VIII. kér. őr u. 8.) 
kezelésében lévő lakóházingatlant a mellékelt tervrajz és 
műszaki leírás szerint

társasházzá alakítja át.

A tarsashazzá torténo alakításra az 1977. $vi 11. sz. tvr. 
előírásai alapján valamint a jelen alapító curat rendelkezése; 
szerint kerül sor .

A tarsasnaz vulcn tulajdonú ingatlanai a kosos tulajdonba 
utalt ingatlanrészekből hozzájuk tartózó tulajdoni 
illetőséggel együtt a vevőkkel megkötni tervezett adás-vételi 
szerződések létrejöttéig önkcr-mányzati tulajdonban maradnak.

koz ős. es k ul on r jlejdoo

tulajdon

4 lakások es nem lakások céljává szolgain helyiségek mindenkor; 
iu1 sjoonosa■rak kezes tulajdo-aoa kerülnék a jelem ckirat^t: 
odatolt tervrajzodon es műszaki leírásban feltüntetett alázz 
Elsorolt ep i tmer , r esz eh . peremceres-- ez f e ■ 3;é,- e 1 ese r az 
eg.■ ea 11a11 t-1 ek v® 1 egyuz t.

1. Az ingatlanhoz tartozó földrészl etÇ572 m2 ^területtel .
a oeepi teilen részen levő t&rDimkomvd^eoy ut t .
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24/. Az Önkormányzat tulajdonába kerül a terveken 24./ számmal 
jelölt, a természetben a III. emelet 6. sz. alatti 
1 szoba, előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba 
helyiségekből álló öröklakás 50 m2 alapterülettel, 
valamint a közös tulajdonból

411/10.000 hányad.

25/.I Az önkormányzat tulajdonába kerül a terveken 25./ számmal y jelölt, a természetben a földszint 7, sz. alatti
nem lakás rendeltetésű eladótér, raktár, előtér, WC 
helyiségekből álló BÚTORÜZLET 31 m2 alapterülettel, 
valamint a közös tulajdonból

257/10.000 hányad.

26/. Az önkormányzat tulajdonába kerül a terveken 26./ számmal 
jelölt, a természetben a Pinceszinten található 
nem lakás rendeltetésű LÉGOLTALMI HELYISÉG 1.
42 m2 alapterülettel, valamint a közös tulajdonból

344/10.000 hányad.

27/. Az Önkormányzat tulajdonába kerül a terveken 27./ számmal 
jelölt, a természetben a pinceszinten található 
nem lakás rendeltetésű LÉGOLTALMI HELYISÉG 2.
42 m2 alapterülettel, valamint a közös tulajdonból

350/10.000 hányad.

C./ Elővásárlási lop az egyes külön tulajdonú ingatlanokra

A tulajdonostársak - jogutódjaikra! is kiterjedően - hozzájárul
nak ahhoz, hogy az ingatlanok közül jogutódlás nélkül megüresedő 
valamennyi nem lakás rendeltetésű külön tulajdonú önkormányzati 
tulajdonban álló helyiségbérlemény terhére és valamennyi 
tulajdonostárs javára elővásárlási jog kerüljön bejegyzésre az 
ingatlannyiIvántartásba.



LI VIU jelű zártsorú beépítésű, nagyvárosias lakóterület építési övezeteinek részletes 
előírásai

22.§

(1) Az Ll-VIII jelű építési övezetek területén
a) Az épületek földszinti beépítési mértéke - teremgarázs, intézményi, kereskedelmi 

funkció létesítése, illetve ezek vegyes alkalmazása esetén - az L1-V1II-5 
kivételével-elérheti a 100%-ot.

b) A felső szintek beépítési mértéke, a már meglévő épületek utólagos udvarlefedése 
esetének kivételével - nem haladhatja meg az előírt beépítési mértéket.

c)99 Az építési övezet területén létesítendő új lakóházban kiskereskedelmi rendeltetési 
egység csak az épület pinceszintjén, földszintjén, valamint első emeletén alakítható 
ki, a bruttó kereskedelmi célú szintterület legfeljebb 1.000 m2 lehet.

d) Az övezetekben létesíthető, lakófunkciót nem tartalmazó közintézményi és 
szállásjellegü intézmények épületeinek beépítési mértéke az 1. számú táblázatban 
meghatározott mértéktől eltérő lehet, földszinti beépítés elérheti a 100%-ot, 
földszint fölötti beépítés elérheti a 80 %-ot, az L1-VII1-5 jelű építési övezet 
kivételével.

e)100Meglévő tetőtér — kizárólag a meglévő tetősíkok megtartásával - beépíthető, de az 
ingatlan beépítése az 5,0-ös szintterületi mutató értékét nem haladhatja meg.

f)101 alapfokú önkormányzati feladatokat ellátó intézmények esetén az építménymagasság 
1. számú táblázat szerinti legkisebb értékének legalább 6.00 méternek kell lenni. A 
csatlakozásnál az illeszkedés szabályait kell alkalmazni.

(2) 102Az építési övezetek területén a telkek és az építmények kialakítására vonatkozó 
paramétereket a 1. számú táblázat tartalmazza.

/. sz. táblázat
Az építési 
övezet jele a telek megengedett az épület megengedeti

L1
beépí

tési 
mód

Z

Z

legkisebb kialakítható legnagyobb legkisebb legkisebb | legnagyobb

területe szélessége beépítési 
mértéke

szintterületi 
mutatója

terepszint 
alatti 

beépítési 
mértéke

zöldfelületi 
mértéke építménymagassága

nr

500

500

m

18

18

% nr/ m' 
4,00 

s 4,50

%
85

100í,!

% m

Li-vni-i

Ll-VlII-2

65
s 75

15
O1H 16,0 

dm .tu lawtww
16,0

23,0
inir»r>Tïin."»iir~rr.riTTTft

23,060
s 75

3.50
s 4,00

85
100m

15 
of’

Ll-VIII-3 z 500 18 60
s 75

3.50
s 4,00ira

85 
1001”

15
OI>1 14,0 19,5

L1-V1II-4 z 500 18 60
s70

3.50
s 4,00

80 
100ín

20 
0(U 12,5 16,0

L1-VH1-5 z 500 18 50
s 75

3,50
s 4,00 70 20 12.5 19,5

99 Módosította a 15/2015.(111.31.) ónk. rendelet 10. §, hatályos 2015. április 3-tól.
100 Megállapította az 50/2011. (IX. 19.) önk. rendelet 12.§ (I) bekezdése, hatályba lép 2011.10.19-én
101 Módosította a 48/2014. (XH.05.) önk. rendelet 9. § (! ) bekezdése, hatályos 2014. december 5-töL
103 Módosította a 48/2014. (XH.05.) önk. rendelet 9. § (2) bekezdése, hatályos 2014. december 5-töl.103

12/2008. (III. 18) sz. önk. rendelettel módosult rész

16

24



FOTÓMELLÉKLET:

1084 Budapest, József utca 42. földszint 7.

ingatlanerteke.hu 
tunde.leveleki@ingatlanerteke.hu

03. épület utcai homlokzata 04. üzlethelyiség bejárata

05. üzlettér 06. üzlettér

25

ingatlanerteke.hu
mailto:tunde.leveleki@ingatlanerteke.hu


FOTÓMELLÉKLET:

1084 Budapest, József utca 42, földszint 7,

ingatlanerteke.hu 
tunde.leveíeki@ingat!anerteke.hu
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ingatlanerteke.hu
anerteke.hu
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GRIFTON
Property JÉrtékelt ingatlan: Bp., Vili, kér., Nagy Fuvaros u.6. fszt+pince üzlethelyiség (Hrsz.: 35059/0/A/l)

ingatlanforgalmi szakvélemény

a Budapest VIII. kér., Nagy Fuvaros utca 6. szám (hrsz.:35059/0/A/l) alatti, 
Önkormányzati tulajdonú földszinti üzlethelyiség forgalmi értékéről

Készítette : Toronyi Ferenc 
Ingatlanforgalmi értékbecslő 
névjegyzék szám: 03451/2002

Készült : 1 példányban

Budapest, 2022. június 30.

H-1042 Budapest, József Attila Utca 4-6. Tel.: +36 (1) 270 90 86 E-mail: propertv@qrifton.hu

mailto:propertv@qrifton.hu


GRIFTON
Property 2Értékelt ingatlan: Bp„ Vili, kér., Nagy Fuvaros u.6.fszl+pince üzlethelyiség (Hrs:.: 35059/0/A/l)

ÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÓ ADATLAP 
AZ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKÉRŐL

MEGBÍZÓ 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. - Vagyongazdálkodási Igazgatóság

MEGBÍZÁS TÁRGYA
Az értékelt ingatlan megnevezése : üzlethelyiség

AZ INGATLAN CÍME ÉS AZONOSÍTÁSA
Település (város, kerület, városrész) 
Utca, házszám, emelet, ajtó
Hrsz.

: Budapest, VIII. kér. Magdolna-negyed 
: Nagy Fuvaros utca 6. földszint
: 35059/0/A/1

TULAJDONVISZONYOK
Tulajdonos
Jelenlegi bérlő
A tulajdoni helyzet/forgalomképesség értékelése

: Vili. Kerületi Önkormányzat
: nincs
: forgalomképes

ÉRTÉKELT ÉRDEKELTSÉG : tulajdonjog

ÉRVÉNYESSÉG : fordulónaptól számított 180 nap

AZ INGATLAN FŐBB JELLEMZŐI
Ingatlan típusa
Épületen belüli elhelyezkedése 
Közmű-ellátottság 
Építési technológia
Alapterület
Belmagasság
Eszmei hányad
Társasház telkének területe

: üzlethelyiség
: földszint (utcai)
: villany
: hagyományos, tégla
: 72 m2
: 2,6 - 4,35 méter
: 583/10.000
: 606 m2

ÉRTÉKELÉS
Értékelés alkalmazott módszere 
Értékelés fordulónapja

: összehasonlító és hozam alapú elemzés 
: 2022. június 30.

MEGÁLLAPÍTOTT ÉRTÉK
Fajlagos forgalmi érték kerekítve
Az ingatlan forgalmi értéke kerekítve

Az ingatlanhoz tartozó telekhányad eszmei értéke

Az ingatlan likvídácíós értéke

: 397.500,-Ft/m2
: 28.620.000,- Ft
azaz Huszonnyolcmillió-hatszázhúszezer forint

: 19.800.000,-Ft
azaz Tizenkilencmillió-nyolcszázezer forint

: 19.980.000,- Ft
azaz Tizenkilencmillió-kilencszáznyolcvanezer forint

1 —

2022 Jöt 21

L

Grifton Property Kft 
1042 Napest. Jóisef A(t,i3 uÁ.g 

Adówam; 22679026-2.4]
Cg.'. 01-09-938664

Toronyi Ferenc 
Ingatlanforgalmi értékbecslő 
névjegyzék szám: 03451/2002

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: +36 (i) 270 90 86 E-mail-. propeny^onfton-hu
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GRIFTON
Property jÉrtékeli ingatlan: Bp.. VU], kér.. Nagy Fuvaros ti.6. fszi^pince üzlethelyiség (Hrsz.: 35059/0/A/i)

ingatlanforgalmi szakvélemény

a Budapest VIII. kér., Nagy Fuvaros utca 6. szám (hrsz.:35059/0/A/l) alatti, 
Önkormányzati tulajdonú földszinti üzlethelyiség forgalmi értékéről

Készítette : Toronyi Ferenc 
Ingatlanforgalmi értékbecslő 
névjegyzék szám: 03451/2002

Készült : 1 példányban

Budapest, 2022. június 30.

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tét.: +36 (1) 270 90 86 E-mait: propertvcáiarifton.riu
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GRIFTON
Érlékelt ingatlun: Bp.. I'IJI. kei-.. Nagy Fuvaros u.ó.fszt-rpiucc üzlethelyiség (Hrsz.: 35ű59>'0:A/l) Property 3

INGA TLANÉR TÉKELÔ ADA TLAP

1. A SZAKÉRTŐI JELENTÉS TÁRGYA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt - Vagyongazdálkodási Igazgatóság (1084 
Budapest, Őr utca 8.) megbízta a Grifton Property Kft.-t a 1084 Budapest, Nagy Fuvaros 
utca 6. szám alatti, 35059/0/A/l hrsz-ú földszint + pince üzlethelyiség értékelésével.

Az ingatlanértékelés célja az ingatlan bérbe adásának megalapozást szolgáló forgalmi 
érték és likvidációs érték megállapítása.

2. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

2.1. Az értékelési szabályzat, jogszabály, amelynek megfelelően az értékelés készült

Az ingatlanértékeid adatlap a forgalmi érték egyszerűsített dokumentálási formában 
történd megállapítása. A vonatkozó - a Magyar Ingatlanforgalmazók Szövetsége szakmai 
bizottsága által kidolgozott - ajánlásoknak megfelelően, az abban meghatározott 
eljárásokat követve, az Állóeszköz Értékelők Európai Csoportja (TEGOVA) szakmai 
útmutatásai szerint, az ingatlan jellegére tekintettel a piaci adatok összehasonlító 
elemzésén alapuló és a hozam alapú módszert alkalmaztuk. Az értékelésnél figyelembe 
vettük a 25/1997. (VIII. 1.) PM és az 54/1997. (Vili. 1 ) FM sz. rendeleteket, továbbá a helyi 
Önkormányzat speciális kitételeit is. Az ingatlan értékesítése a szabadpiacon történik, az 
eladó nincsen eladási kényszer alatt. Az alkalmazott módszer és a levont következtetések 
értelmezése ezekben a jogszabályokban és iránymutatásokban rögzítettek 
figyelembevételével, az ott meghatározottak szerint értendők.

2.2. A szakértői jelentésben használt értékformák, módszerek megnevezése

Figyelemmel az értékelendő ingatlan sajátosságaira, továbbá az értékelés céljára az 
értékelési gyakorlatban használt eljárások közül a vizsgált ingatlan esetében a piaci 
információk elemzésére épülő összehasonlító módszert, illetve a hozam alapú 
megközelítést alkalmaztuk.

2.3. Helyszíni szemle és időpontja

Helyszíni szemle időpontja : 2022. június 29.

2.4. Felhasznált dokumentumok

tulajdoni lap (nem hiteles, 2022. június 27.) 
szintrajz (részlet)

- társasházi alapító okirat (részlet)

Az ingatlanról fényképfelvételek készültek, melyeket mellékletként csatoltunk.

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel,: 4 36 (1) 2.70 90 86 E-mati: propsrtv@Qrifton.hu
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GRIFTON
Ériékeh ingatlan: Bp.. VUl. kér.. Nagy Fuvaros u.ó. fszt^pince üzlethelyiség (Hisz.: 350$9f0/A/i) Property 5

Az értékelt ingatlant magába foglaló épület 1880-as években épült, hagyományos tégla 
szerkezettel, alagsor + földszint + 4 emelet kialakítással. Az értékelt ingatlan a Nagy 
Fuvaros utcában, a Kis Fuvaros utca és a Népszínház utca között lévő társasház 
földszintjén és pincéjében helyezkedik el.
A vizsgált ingatlan belmagassága 4,35 m. A földszinti helyiségből közelíthető meg a 
faszerkezetű galéria és a pincehelyiség is. A galéria területét műszaki kialakítása miatt nem 
vettük figyelembe az értékképzésnél. A pince belmagassága 2,6 méter. A gáz kivételével 
minden közmű adott. A bejárati ajtó és a portálablak faszerkezetű, elhúzható és fix 
fémráccsal védettek, gyenge-közepes állapotúak. A padozat beton, járólap, közepes 
állapotú. A falak vakoltak, festettek, csempézettek, tapétázottak, lambériázottak, gyenge
közepes állapotúak.
Elektromos áram: közüzemi hálózatra csatlakoztatva, hitelesített mérőóra van.
Víz: közüzemi hálózatra csatlakoztatva, hitelesített vízóra nincs.
Használati meleg víz: elektromos vízmelegítő.
Csatorna: közüzemi hálózatra csatlakoztatva.
Gáz közüzemi hálózatra nincs csatlakoztatva, hitelesített mérőóra nincs.
Gyengeáramú berendezés: nincs.
Fűtés és hőleadó berendezés nem található.
A szemle során a vizsgált ingatlan üres volt.
Összességében az ingatlan gyenge-közepes műszaki állapotban van.
A vizsgált ingatlan tulajdoni lapján földszinti megnevezésű, a valóságban földszint és 
pinceszintre osztott.

3.4. Alapterületi adatok

Az ingatlan hasznos alapterületi adatai a mellékelt, ellenőrzött alaprajz alapján, kerekítve 
kerültek meghatározásra.

Helyis ég-megnevezés
helyiségek nettó 
alapterülete, m2

Ingatlan helyiségei
Üzlethelyiség 18,96
Üzlethelyiség 17,19
Pince 36,00
Összesen 72,15
Alaprajz szerinti, helyszínen ellenőrzött terület (n?) 72,15
Tulajdoni lap szerinti terület (in2) 72,00

Az értékmeghatározás során figyelembe vett hasznos alapterület összesen: 72,0 ni2.

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tei.: + 36 (1) 270 90 86 E-msif: proDertv@Qrifton.hu
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GRIFTON
Property 9Értékelt ingatlan: Bp.. WU. kér., Nagy Fuvaros it.6. fszt+pince üzlethelyiség (Hrsz.: 3505^/0/A/l)

A bérleti díjból számlázó éves bevétel nagyságát az ingatlan bérbe adható hasznos 
alapterülcte után vehetjük figyelembe. A bérleti díjat a környéken kialakult bérleti piacnak 
megfelelően 2.056 Ft/m2/hó, értéken becsültük meg. A kapacitás kihasználtságot 75 %-ra 
terveztük.
A hazai gyakorlatban általános bérleti konstrukciók alapján a bérbeadót terhelik a 
fenntartási költségek, az adók, a biztosítás és a fenntartási alap képzése. Az üzemeltetés- 
energiaellátás költségeit majd minden esetben a bérlökre terhelik át. Az üzemeltetési 
költséget a bérleti bevételek 10 %-ban számszerűsítettük. A közvetlen tőkésítés 
módszerénél egyetlen évre vonatkozóan becsült jövedelmet számítunk át értékmutatóvá. A 
vizsgált ingatlan esetében 6,5 %-os tőkésítési rátát alkalmaztunk.

».... — ' '
Hasonlító adatok Méret (m2) Bérleti díj FVhó Fajlagos bérleti díj 

Ft/m*/hó
1. Üzlet, szuterén, Bacsó Béla utca 48. 150 000 3 125
2. Üzlet, szuterén, Baross utca 52 162 000 3115
3. Üzlet, szuterén, Korányi Sándor utca 60 130 000 2 167
3. Üzlet, szuterén, Práter utca 53 107000 2019
4. Üzlet, szuterén, Szigony utca 49 120 000 2 449
Átlag bérleti dÿ Ft/mz/hó 2 570
önállóan nem hasznosíthatóság miatti korrekció -20%
Korrigált bérleti díj Ft/m2/hó 2 056

Megnevezés Adatok, értékek
Bevételek
A bérletileg hasznosítható terület 36
Lehetséges bérleti bevétel, Ft /hó 74 016
Lehetséges bérleti bevétel, Ft/év 888192
Tervezhető kihasználtság, % 75%
Figyelembe vehető bevétel, Ft 666 144
Kiadások, Ft
A tulajdonos fenntartási költségei, a bevétel 3 %-a 19 984
Menedzselési költségek, a bevétel 3 %-a 19 984
Felújítási költségalap, a bevétel 4 %-a 26 646
Kalkulálható költségek összesen, Ft 66 614
Éves üzemi eredmény, Ft 599 530
Tőkésítési ráta 6,5%
Tőkésített érték, Ft 9 223 532
Befektetési kiadások 300 000
Az ingatlan hozadéki értéke, Ft 8 923 532
Hozadéki érték kerekítve, Ft 8 920 000

Tőkésítési ráta becslése: %
Kockázatmentes kamatláb :2,5
Ország kockázat :U
Ingatlanpiaci kockázat :2.0
Ingatlan típus kockázat :0.9

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: +36 ( i) 270 90 S6 E-maii: proDerty@qnfton.hu
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GRIFTON
Property j jÉrtékelt ingatlan; Bp.. Vili, kér., Nagy Fuvaros u.6. fszt-phue üzlethelyiség (Hisz.’: 35059/0/AN)

4.4 A tárgyi ingatlan forgalmi értékének megállapítása

A piaci összehasonlításon alapuló megközelítésre vonatkozóan az a véleményünk, hogy 
megfelelő számú adat állt rendelkezésünkre ahhoz, hogy az e módszerrel kapott értéket 
megbízhatónak tekinthessük. A hozamalapú megközelítéssel végzett számítások során 
prognosztizáltuk a bérbe adható területek hasznosításából realizálható árbevételt. A 
hozamszámítás azoknak a tulajdoni előnyöknek a jelenlegi értékét tükrözi, amelyekért egy 
befektető hajlandó fizetni, a piaci szereplők érdeklődése viszont nehezen számítható ki. Az 
előbb említett tényezők miatt a két értékelési módszer eredményét 70-30 %-os súlyozással 
vettük figyelembe.

Piaci összehasonlító 
módszerrel számított érték, Ft

Hozamalapú becsléssel 
számított érték, Ft

Súlyozás 70% 30%
38 410 000 28 778 532

Elfogadásra javasolt érték, Ft 35 520 000

Az ismertetett módszerrel és feltétellel a 1084 Budapest, Nagy Fuvaros utca 6. szám 
(35059/1/A/l hrsz-ú) alatti földszint + pince üzlethelyiség jelenlegi piaci értékét:

35.520.000 Ft-ban, 
azaz 

Harmincötmillió-ötszázhúszezer forintban
határoztuk meg.
A forgalmi érték tehermentes ingatlanra vonatkozik, és ÁFA-t nem tartalmaz!

Budapest, 2022 június 30.

Toronyi Ferenc 
Ingatlanforgalmi értékbecslő 
névjegyzék szám: 03451/2002

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: +36 (1) 270 90 86 E-mail: DrooertY@qrifton.hu
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Property J3Értékelt ingatlan: Bp.. V]U. kér., Nagy Fuvaros n.6. fszt-'pince üzlethelyiség /Hrsz.: 35059/0,A/l)

MELLÉKLETEK

Tulajdoni lap 
Szintrajz 

Társasházi alapító okirat (részlet) 
Fényképek 

T érkép

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: -i-36 (1) 270 S0 86 E-mail; propertv@qrifton.hu
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IV.

V.

VII.

VIII.

IX

XI

XII

XIII

XIV.

XVI.

XVII.

XIX.

Az épület homlokzatai lábazatokkal, és kiegészítő szerkezetekkel, homlokzati 
nyílászárokkal, és a közösségi tulajdonú részek nyílászáró szerkezetei.

Födémek, közbenső födémek, és erkélylemezek burkolat nélkül, zárófödém, 
burkolattal együtt, és a közös tulajdonú területek burkolatai.

Az épület lépcsőszerkezetei, korlátokkal.

Az épület tetőszerkezete, lécezéssel, héjazatta!, és bádogos szerkezettel és szerel
vényekkel együtt.

Víz alap és felszálló vezetékek az utcai bekötéstől a külön tulajdoni illetőség 
ágvezetékig, vagy a külön tulajdonú vízóráig

Csatorna alap és ejtővezeték a külön tulajdoni illetőség ágvezetékéig

Elektromos hálózat az utcai rákötéstől a külön tulajdoni illetőségek fogyasz
tásmérőig, ill. a közös használatú helyiségek elektromos hálózata és-berende
zési tárgyai.

Gázvezeték az utcai rákötéstől a külön tulajdoni illetőség fogyasztásmérőéig

Az épület pincei közös tárolói, és közlekedői 272,2 m- alapterületiek 

.Az épület lépcspházáj (pince, fsz.-i, I.-IILem., padlás,) 129,22 m2 alapterulettel

Az épület kapualja 20,43 m2 alapterulettel

Az épület fsz.-t közös WC-e 5,95 m2 alapterülettel.

Az épület I. em.-i közös WC-e 5,95 m2 alapterületied

Az épület II. em.-i közös WC-e 5,95 m2 alapterulettel.

XV1I1. Az épület III. em.-i közös WC-e 5,95 m2 alapterulettel.

Az épület függőfolyosói 102,96 m2 alapterületűi

Az épület padlás szinti tárolója 7,41 m2 alapterülettel

XXL

XXII.

Az épület légudvarát 14,56 m2 alapterülettel 

.Az épület padlástere 375,78 m2 alapterülettel

XXHL Mindazon tárgyak melyek nincsenek a tulajdonosok külön tulajdonában és a fenti 
pontokban felsorolt építmények, építményrészek, felszerelések, berendezések, stb. 
kiegészítésére és fejlesztésére való egyéb közös célokra, közös határozattal és közös 
költségen beszereztettek, vagy ajövöben beszereztetni fognak.

0 W i



1084 Budapest, Nagy Fuvaros utca 6. fsz+pince üzlet (Hrsz.: 35059/0/A/l)

Környezet, utca

Társasház utcai homlokzata A vizsgált ingatlan utcai frontja

A vizsgált ingatlan bejárata

2022. június 29.



1084 Budapest, Nagy Fuvaros utca 6. fsz+pince üzlet (Hrsz.: 35059/0/A/l)

Galéria

Villanyóra

Ml

2022. június 29.
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GRIFTON
Értékelt ingatlan: Bp., VW. kér., Nagy Fuvaros u.6. fszt+pince üzlethelyiség (Hrsz.: 35059/0/A/lj Property 3

INGA TLANÉRTÉKELŐ ADA TLAP

1. A SZAKÉRTŐI JELENTÉS TÁRGYA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt - Vagyongazdálkodási Igazgatóság (1084 
Budapest, Őr utca 8.) megbízta a Grifton Property Kft-t a 1084 Budapest, Nagy Fuvaros 
utca 6. szám alatti, 35059/0/A/l hrsz-ú földszint + pince üzlethelyiség értékelésével.

Az ingatlanértékelés célja az ingatlan bérbe adásának megalapozást szolgáló forgalmi 
érték és likvidációs érték megállapítása.

2. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

2.1. Az értékelési szabályzat, jogszabály, amelynek megfelelően az értékelés készült

Az ingatlanértékelő adatlap a forgalmi érték egyszerűsített dokumentálási formában 
történő megállapítása. A vonatkozó - a Magyar Ingatlanforgalmazók Szövetsége szakmai 
bizottsága által kidolgozott - ajánlásoknak megfelelően, az abban meghatározott 
eljárásokat követve, az Állóeszköz Értékelők Európai Csoportja (TEGOVA) szakmai 
útmutatásai szerint, az ingatlan jellegére tekintettel a piaci adatok összehasonlító 
elemzésén alapuló és a hozam alapú módszert alkalmaztuk. Az értékelésnél figyelembe 
vettük a 25/1997. (VIII. 1.) PM és az 54/1997. (VIII. 1.) FM sz. rendeleteket, továbbá a helyi 
Önkormányzat speciális kitételeit is. Az ingatlan értékesítése a szabadpiacon történik, az 
eladó nincsen eladási kényszer alatt. Az alkalmazott módszer és a levont következtetések 
értelmezése ezekben a jogszabályokban és iránymutatásokban rögzítettek 
figyelembevételével, az ott meghatározottak szerint értendők.

2.2. A szakértői jelentésben használt értékformák, módszerek megnevezése

Figyelemmel az értékelendő ingatlan sajátosságaira, továbbá az értékelés céljára az 
értékelési gyakorlatban használt eljárások közül a vizsgált ingatlan esetében a piaci 
információk elemzésére épülő összehasonlító módszert, illetve a hozam alapú 
megközelítést alkalmaztuk.

2.3. Helyszíni szemle és időpontja

Helyszíni szemle időpontja : 2022. június 29.

2.4. Felhasznált dokumentumok

- tulajdoni lap (nem hiteles, 2022. június 27.)
- szintrajz (részlet)
- társasházi alapító okirat (részlet)

Az ingatlanról fényképfelvételek készültek, melyeket mellékletként csatoltunk.

Iff

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: +36 (1) 270 90 86 E-maik ptooertviagriftün.hu
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GRIFTON
PropertyÉrtékelt ingatlan: Bp., Vili. kér.. Nagy Fuvaros u.6. fszt+pince üzlethelyiség (Hrsz.: 35059/0/A/l)

3. AZ INGATLAN ISMERTETÉSE

3.1. Ingatlan-nyilvántartási adatok

Település 
Besorolás 
Cím
Helyrajzi szám 
Megnevezése
Terület
Tulajdonos (ok) 
Széljegyek 
Terhek

: Budapest, VIII. kér.
: belterület
: 1084 Budapest, Nagy Fuvaros utca 6. földszint
: 35059/0/A/l
: üzlethelyiség
: 72 m2
: Vili. Kerületi Önkormányzat, 1/1 tulajdoni hányad

3.2 . Az ingatlan elhelyezkedése, általános leírása

Az értékelésbe vont ingatlan Budapest VIII. kerületében, Magdolna-negyed elnevezésű 
városrészben, a Nagy Fuvaros utcában, a Kis Fuvaros utca és a Népszínház utca között 
lévő társasház földszintjén és pincéjében található. Környezetében társasházas és üzleti, 
valamint intézményi célú ingatlanok találhatóak, a földszinten és a pincében többnyire 
raktárakkal, műhelyekkel, raktárakkal. Az értékelt ingatlan közvetlen közelében számos 
alapfokú ellátási funkció megtalálható. A környék összközműves, az utcák burkoltak. A 
közbiztonság átlagosnak mondható.
Az ingatlanban gáz kivételével minden közmű megtalálható. Tömegközlekedéssel a 
környéken közlekedő autóbuszokkal érhető el. Személygépkocsival legkönnyebben a Nagy 
Fuvaros utca felől közelíthető meg.

3.3 Felépítmény ismertetése

Építés ideje 
Ingatlan típusa 
Építési mód 
alapozás 
szigetelés 
tartó szerkezet 
födémszerkezet 
falazat 
tetőszerkezet 
héjazat

: 1880-as évek
: társasház
: hagyományos, tégla
: sávalap, állapota nem ismert
: bitumenes szigetelés, állapota nem ismert
: tégla szerkezet, átlagos állapotú
: acélgerendás, átlagos állapotú
: tégla szerkezet, közepes állapotú
: magastető, átlagos állapotú
: cserépfedés, közepes állapotú 

külső felületképzés: lábazati kőburkolat, kőporos vakolat, átlagos állapotú
Értékelt ingatlan
külső nyílászárók : faszerkezetű ajtó és portálablak, elhúzható és fix fémráccsal 

védett, gyenge-közepes állapotúak
belső nyílászárók : -
padozat, burkolat : beton, tégla járólap, közepes állapotú
belső felületképzés: vakolt, festett, csempézett, tapétázott, lambériázott falak, gyenge-közepes 

állapotban
gépészet, hőleadók: elektromos vízmelegítő

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: h 36 ( 1) 27D SO 86 E-mail: DroDertY@qrifton.hu
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GRIFTON
Értékelt ingatlan: Bp., Vili. kér.. Nagy Fuvaros u.6. fszt+pince üzlethelyiség (fírsz.: 35059/0/4/1) Property g

Az értékelt ingatlant magába foglaló épület ] 880-as években épült, hagyományos tégla 
szerkezettel, alagsor + földszint + 4 emelet kialakítással. Az értékelt ingatlan a Nagy 
Fuvaros utcában, a Kis Fuvaros utca és a Népszínház utca között lévő társasház 
földszintjén és pincéjében helyezkedik el.
A vizsgált ingatlan belmagassága 4,35 m. A földszinti helyiségből közelíthető meg a 
faszerkezetű galéria és a pincehelyiség is. A galéria területét műszaki kialakítása miatt nem 
vettük figyelembe az értékképzésnél. A pince belmagassága 2,6 méter. A gáz kivételével 
minden közmű adott. A bejárati ajtó és a portálablak faszerkezetű, elhúzható és fix 
fémráccsal védettek, gyenge-közepes állapotúak. A padozat beton járólap, közepes 
állapotú. A falak vakoltak, festettek, csempézettek, tapétázottak, lambériázottak, gyenge
közepes állapotúak.
Elektromos áram: közüzemi hálózatra csatlakoztatva, hitelesített mérőóra van.
Víz: közüzemi hálózatra csatlakoztatva, hitelesített vízóra nincs.
Használati meleg víz: elektromos vízmelegítő.
Csatorna: közüzemi hálózatra csatlakoztatva.
Gáz közüzemi hálózatra nincs csatlakoztatva, hitelesített mérőóra nincs.
Gyengeáramú berendezés: nincs.
Fűtés és hőleadó berendezés nem található.
A szemle során a vizsgált ingatlan üres volt.
Összességében az ingatlan gyenge-közepes műszaki állapotban van.
A vizsgált ingatlan tulajdoni lapján földszinti megnevezésű, a valóságban földszint és 
pinceszintre osztott.

3.4. Alapterületi adatok

Áz ingatlan hasznos alapterületi adatai a mellékelt, ellenőrzött alaprajz alapján, kerekítve 
kerültek meghatározásra.

Helyis ég-megnevezés
helyiségek nettó 
alapterülete, m2

Ingatlan helyiségei
Üzlethelyiség 18,96
Üzlethely iség 17,19
Pince 36,00
Összesen 72,15
Alaprajz szerinti, helyszínen ellenőrzött terület (m2) 72,15
Tulajdoni lapszerinti terület (m2) 72,00

Az értékmeghatározás során figyelembe vett hasznos alapterület összesen: 72,0 m2.

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: +36 (1) 270 90 86 E-mail: Dropeitv@urjfton.hu
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GRIFTON
Property gÉrtékeit ingatlan: Bp., Vili. kér.. Nagy Fuvaros u.6. fszt'pince üzlethelyiség (Hrsz.: 35059/0,'A/l)

4.2. Forgalmi érték meghatározása hozam alapú elemzéssel

A bérleti díjból származó éves bevétel nagyságát az ingatlan bérbe adható hasznos 
alapterülete után vehetjük figyelembe. A bérleti díjat a környéken kialakult bérleti piacnak 
megfelelően 4.250 Ft/m2/hó, értéken becsültük meg. A kapacitás kihasználtságot 75 %-ra 
terveztük.
A hazai gyakorlatban általános bérleti konstrukciók alapján a bérbeadót terhelik a 
fenntartási költségek, az adók, a biztosítás és a fenntartási alap képzése. Az üzemeltetés- 
energiaellátás költségeit majd minden esetben a bérlőkre terhelik át. Az üzemeltetési 
költséget a bérleti bevételek 10 %-ban számszerűsítettük. A közvetlen tőkésítés 
módszerénél egyetlen évre vonatkozóan becsült jövedelmet számítunk át értékmutatóvá. A 
vizsgált ingatlan esetében 6,0 %-os tőkésítési rátát alkalmaztunk.

£1
Hasonlító adatok Méret (m2) Béf’eö d'iFt/hó Fajlagos bérleti díj 

Ft/m2/hó
1. Üzlet, földszint, Déri Miksa utca 20 75 000 3 750
2. Üzlet, földszint, Kis Fuvaros utca 23 85 000 3 696
3. Üzlet, földszint, Nap utca 54 145 000 2 685
3. Üzlet, földszint, Népszínház utca 26 150 000 5 769
4. Üzlet, földszint, Üllői út 14 75 000 5 357
Állag bérleti díj Ft/m2/hó 4 250
korrekció 0%
Korrigált bérleti dg Ft/m2/hó 4 250

Megnevezés Adatok, értékek
Bevételek
A bérletileg hasznosítható terület 36
Lehetséges bérleti bevétel, Ft/hó 153 000
Lehetséges bérleti bevétel, Ft/év 1 836 000
Tervezhető kihasználtság, % 75%
Figyelembe vehető bevétel, Ft 1 377 000
Kiadások, Ft
A tulajdonos fenntartási költségei, a bevétel 3 %-a 41 310
Menedzselési költségek, a bevétel 3 %-a 41 310
Felújítási költségalap, a bevétel 4 %-a 55 080
Kalkulálható költségek összesen, Ft 137700
Éves üzemi eredmény, Ft 1 239 300
Tőkésítési ráta 6,0%
Tőkésített érték, Ft 20 655 000
Befektetési kiadások 800 000
Az ingatlan hozadéki értéke, Ft 19 855 000
Hozadéki érték kerekítve, Ft 19860 000

Tőkésítési ráta becslése: %
Kockázatmentes kamatláb -.2,5
Ország kockázat
Ingatlanpiaci kockázat :2,0
Ingatlan típus kockázat :0,4

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. TeL: +36 ( 1) 270 90 86 E-mail: property g>qrifton.hu

qrifton.hu


GRIFTON
Értékelt ingatlan: Bp., Vil!, kér., Nagy Fuvaros u.6. fszt+pince üzlethelyiség (Hrsz.: 35059/0/4/1) Property 9

A bérleti díjból származó éves bevétel nagyságát az ingatlan bérbe adható hasznos 
alapterülete után vehetjük figyelembe. A bérleti díjat a környéken kialakult bérleti piacnak 
megfelelően 2.056 Ft/m2/hó, értéken becsültük meg. A kapacitás kihasználtságot 75 %-ra 
terveztük.
A hazai gyakorlatban általános bérleti konstrukciók alapján a bérbeadót terhelik a 
fenntartási költségek, az adók, a biztosítás és a fenntartási alap képzése. Az üzemeltetés- 
energiaellátás költségeit majd minden esetben a bérlőkre terhelik át. Az üzemeltetési 
költséget a bérleti bevételek 10 %-ban számszerűsítettük. A közvetlen tőkésítés 
módszerénél egyetlen évre vonatkozóan becsült jövedelmet számítunk át értékmutatóvá. A 
vizsgált ingatlan esetében 6,5 %-os tőkésítési rátát alkalmaztunk.

Hasonlító adatok Méret (m2) Bérleti díj Ft/hő Fajlagos bérleti díj
R/m2/hó

1. Üzlet, szuterén, Bacsó Béla utca 48 150 000 3 125
2. Üzlet, szuterén, Baross utca 52 162 000 3115
3. Üzlet, szuterén, Korányi Sándor utca 60 130 000 2167
3. Üzlet, szuterén, Práter utca 53 107 000 2019
4. Üzlet, szuterén, Szigony utca 49 .120 000 2 449
Átlag bérleti díj Ft/m2/hó 2 570
önállóan nem hasznosíthatóság miatti korrekció -20%

A
Korrigált bérleti díj Ft/m /hó 2 056

Megnevezés Adatok, értékek
Bevételek
A bérletileg hasznosítható terület 36
Lehetséges bérleti bevétel, Ft/hó 74 016
Lehetséges bérleti bevétel, Ft /év 888192
Tervezhető kihasználtság, % 75%
Figyelembe vehető bevétel, Ft 666144
Kiadások, Ft
A tulajdonos fenntartási költségei, a bevétel 3 %-a 19 984
Menedzselési költségek, a bevétel 3 %-a 19 984
Felújítási költségalap, a bevétel 4 %-a 26 646
Kalkulálható költségek összesen, Ft 66614
Éves üzemi eredmény, Ft 599 530
Tőkésítési ráta 6,5%
Tőkésített érték, Ft 9 223 532
Befektetési kiadások 300 000
Az Ingatlan hozadéki értéke, Ft 8 923 532
Hozadéki érték kerekítve, Ft 8 920000

Tőkésítési ráta becslése: %
Kockázatmentes kamatláb :2,5
Ország kockázat :1,1
Ingatlanpiaci kockázat :2,0
Ingatlan típus kockázat :0,9

?V7]

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: +36 (1) 270 90 85 E-mail; DroDertv@qrifton.hu
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GRIFTON
Property IQÉrlékelt ingatlan: Bp., Vili, kér., Nagy Fuvaros u.6. fszt+pince üzlethelyiség (Hrsz.: 35059/0/A/l)

4,3 A tárgyi ingatlanra jutó földterület értékének számítása

Az eszmei hányadhoz tartozó telekértéket a piaci adatok alapján állapítottuk meg.

Megnevezi!
Az értékelendő 

ingatlan jellemzői

ösctebaunliió adatok jellemző:

1 2 3 4

Az iwgartaw

THcpSM»

Utca, házszám

Telek területe

Jellemzők

Kőrm 0VMÍ tcUKg

AjánUtí la Ft-bao

Ajánlat ideje
öuieluAonJtcó idei fonása, beazonoiíthatóaága

Telek

Bp.,VUl. kér. 
Nagy Fuvaros u. 6.

606 
L1-V1IM övezed 
besorolású telek, 

ESUUciCfiÁHá 
beépíthetőség 65 %, 
szinterúleti mutató 

4,0 
maximális 

épizménymagaaság 
19 méter, 

óuzkőzműves

Építési telek 

Bp,VIH.ker. 
Kis Fuvaros utca

1284 
U-VUl-1 övezeti 
besorolású telek, 

maximális 
beépíthetőség 65 %, 

szinterületi mutató 4,8 
rn2/m2, maximális 

építménymagasság 19 
mázat.

őaszkőzmúvcs 

750 900 000

2022 

ing.aota/32758042

Építési telek 

Bp., Vili. kér. 
Bókay János utca 

40?
L1-V1II-7 óvezen 
besorolásé telek, 

maximális 
beépíthetőség 65 %, 

«interfiled mutató 43 
m2/m2, maximális 

építménymagasság 25 
méter.

öaszkűzmúvet 

570000 000 

2022 

ing.com/30931393

Építést telek 

Bp.,Viliket.
Rigó uua 

■m 
VKVm-2övezrti 
besorolású telek, 

maximális 
beépíthetőség 65%, 

txinurületi mulató 53 
m2/m2, maximális 

építménymagasság 23 
méter.

ósxzkőzmüves 

1130000000 

2022 

iiig.com/323511564

Építési telek 

Bp„Vin. két.
Víg utca 

6M> 
U-VHI-1 övezed 
besorolású telek, 

maxirnália 
beépíthetőség 65%, 

szieitetúlcci mutató 4/1 
m2/m2, maximális 

építménymagasság 19 
méter.

őeszkőzművea 

235 000 000 

2022 

ing.com/3WS3244

Fajlagos kínálati ár (Ft/m2) 584112 909 091 1132 265 34S 588

Korrekdóa cénraók Százalékos korrekció Százalékos korrekció Százalékos korrekció SzásaJikot korrekció

elhelyezkedésül) 

ingatlan mérete (2) 

beépitbctótég (3) 

használhatóság (4) 

kAzmŰTCiíictaég (5) 

»tárjad vaev eladási ár (6)

hasonló 

nagyobb 

hasonló

azonos 

hasonló

ajánl át

0%

5%

0%

0%

0%

-10%

hasonló 

kisebb 

nagyobb 

azonos 

hasonló 

ajánlat

ÖV« 

4% 

4%

VA
VA 

-10%

jobb 

nagyobb 

nagyobb 

azonos 

hasonló 

ajánlat

4% 

5%

4%

0% 

0%

-19%

jobb 

hasonló 

hasonló

azonos 

hasonló 

ajánlat

4% 

0% 

VA 
094

VA 
-10%

A piacé korrekció mértéke áa&teun -5% .13% -isti

Kottigüt fajlagos eJadíü itak (Ft/a ‘) 554 907 727 271 962 425 293 750

A figyelembe ven súlyszámok wo% 25% 25% 25% 25%

Korrigált súlyozott átlag eladási ár (Ft/m^ S61 ISI

Teleknagyság (m2) 606
Eszmei hányadok a társasházban összesen 10 000
Albetétre jutó eszmei hányad 583
Albetétre futó telekhányad ím2) 35
Átlagos, fajlagos telekérték (Fl/m2) 561 151
Az ingatlanhoz tartozó telekhányad 
eszmei értéke kerekítve (Ft) 
(albetétre jutó telekhányad x fajlagos 
telekérték) 19 800 000 azaz Tizenkílencmillió-nyolcszázezerforint

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.: +35 (1) 270 90 86 E-maíl: oroDeitv@Qrifton.hu

ing.com/30931393
iiig.com/323511564
ing.com/3WS3244
mailto:oroDeitv@Qrifton.hu
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Property J JÉrtékeli ingatlan: Bp., VIII. kér., Nagy Fuvaros u.6. fszt'pince üzlethelyiség (Hrsz.: 35059/0/A/l)

4.4 A tárgyi ingatlan forgalmi értékének megállapítása

A piaci összehasonlításon alapuló megközelítésre vonatkozóan az a véleményünk, hogy 
megfelelő számú adat állt rendelkezésünkre ahhoz, hogy az e módszerrel kapott értéket 
megbízhatónak tekinthessük. A hozamalapú megközelítéssel végzett számítások során 
prognosztizáltuk a bérbe adható területek hasznosításából realizálható árbevételt. A 
hozamszámítás azoknak a tulajdoni előnyöknek a jelenlegi értékét tükrözi, amelyekért egy 
befektető hajlandó fizetni, a piaci szereplők érdeklődése viszont nehezen számítható ki. Az 
előbb említett tényezők miatt a két értékelési módszer eredményét 70-30 %-os súlyozással 
vettük figyelembe.

Piaci összehasonlító 
módszerrel számított érték, Ft

Hozamalapú becsléssel 
számított érték, Ft

Súlyozás 70% 30%
28 546 000 28 778 532

Elfogadásra javasolt érték, Ft 28 620 000

Az ismertetett módszerrel és feltétellel a 1084 Budapest, Nagy Fuvaros utca 6. szám 
(35059/1/A/l hrsz-ú) alatti földszint + pince üzlethelyiség jelenlegi piaci értékét:

28.620.000 Ft-ban, 
azaz 

Huszonnyolcmillió-hatszázhúszezer  forintban 
határoztuk meg.
A forgalmi érték tehermentes ingatlanra vonatkozik, és ÁFA-t nem tartalmaz!

Toronyi Ferenc 
Ingatlanforgalmi értékbecslő 
névjegyzékszám: 03451/2002

Budapest, 2022 június 30.

Grifton Property Kft

Adószám: 22679026-2-41
Cg.:O2-O9-938664

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel,: +36 ( 1) 270 90 86 E-mail: □roceitv(5)Qrifton.hu

Qrifton.hu
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5. Speciális feltételezések, korlátozások

A megállapított érték az ingatlan forgalomképes, beköltözhető, teljes per-, igény- és 
tehermentes állapotú tulajdonjogára vonatkozik, a helyszíni szemlén megismert állapotban.

Az értékelő kijelenti, hogy az értékelés tárgyát képező ingatlanhoz semminemű személyes 
és anyagi érdekeltsége nem fűződik, az általa meghatározott érték semmilyen 
összefüggésben nincs a megbízási díj nagyságával.

Az értékelést a készítendő szakvéleményben részletesen felsorolt, kapott szóbeli és írásbeli 
információk alapján készítettük el. A Megbízó az általa szolgáltatott és az értékelésnél 
felhasznált adatok hitelességét és valódiságát szavatolja.

így a Megbízó által rendelkezésünkre bocsátott iratok, egyéb dokumentumok 
tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot (jogcím, vagyonjogok 
érvényessége, stb.) nem folytattunk. Az ingatlan forgalomképességének jogi eredetű 
korlátozásáról a tulajdoni lapon bejegyzetteken túlmenően nincs tudomásunk, de ezért 
felelősséget nem vállalunk.

A rendelkezésünkre bocsátott adatok és információk, melyeket az értékelés során 
felhasználtunk, tudomásunk szerint helytállóak és pontosak, azonban teljes körű 
ellenőrzésüket nem volt módunkban elvégezni, ezért felelősségünk e vonatkozásban 
korlátozottnak tekintendő. A szakvéleményhez csatolt iratok és dokumentumok csak az 
ingatlan bemutatását szolgálják.

Megbízó tudomásul veszi, hogy az értékelő az értékelést szemrevételezés és a Megbízó 
adatszolgáltatásai alapján készíti. Az esetlegesen fennálló, de szemrevételezéssel nem 
észlelhető értékbefolyásoló tényezőkért az értékelő felelősséget nem vállal (pl.: 
épületszerkezeti, talajfelszín alatti, stb. problémák).

Az ingatlanon értékelt felépítmények értéke magában foglalja az épület rendeltetésszerű 
használatához szükséges felszerelések, gépészeti berendezések, értékét, de nem tartalmazza 
az adott funkcióhoz kapcsolódó telepített vagy mobil eszközök értékét.

Az értékelés időpontja 2022. június hó, a közgazdasági, jogi feltételek és piaci viszonyok 
előre kellő pontossággal nem prognosztizálható változásai módosíthatják, illetve 
érvényteleníthetik a szakértői vélemény forgalmi értékre vonatkozó megállapításait, ezért 
az értékelés fordulónapját követő 6. hónapon túl történő felhasználás esetén a megadott 
érték felülvizsgálata indokolt.

Az általunk meghatározott érték a fentiekben vázolt feltételeken alapul, és a Megbízó által 
megjelölt célra történő felhasználásban érvényes.

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-ó. Tel.: +36 (1} 270 90 S6 E-mail: propertv@ariftoa.hu

mailto:propertv@ariftoa.hu
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MELLÉKLETEK

Tulajdoni lap 
Szintrajz 

Társasházi alapító okirat (részlet) 
Fényképek

Térkép

H-1042 Budapest, József Attila utca 4-6. Tel.; +36 (1) 270 90 86 E-mail; DroDertv@grifton.hu

mailto:DroDertv@grifton.hu
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Nem hiteles tulaj doni lap

Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Focsáály
Budapest,XL,Budaíokiút59. 1519Budapcst,Pf. 415

BUDAPEST VIII.KÉR.
Balt érti let

Nem hiteles tulaj doni lap

í c

Nem hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

Nfcgnmddés szám: 8000004/305383/2022
2Û22.Û6.27

35Û59/0/A/1 helyrajzi szám
1084 BUDAPEST VIII.KÉR. Nagy Fuvaros utca 6.

1. Az egyéb önálló ingatlan adatai:
rsegnevezéa

üzlethelyiség

terület szobák száma 
m2 egéaz/fél

eszmei hányad tulajdoni £

földszint, "felülvizsgálat a
1BÉSZ —————

; c

72 Ű Ü 5Ô3/1ÛOÜÛ
Bejegyző határozat-. SÍI54/1/1993/1990 .05.04

1. bejegyző határozat: 51154/1/1998/98.02.09 
Társasház
Az alapító okirat szerint hozzátartozó mellékhelyiségek.

1. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő:' 51154/1/1998/98.02.09 
jogcím: 1991. évi KXXIII. tv. 1. § 246817/1993.£XII.6.) 
jogcím: eredeti felvétel 
jogállás : tulajdonos 
név: VIII.KÉR. ÖNKORMÁNYÉ AT 
cím: 1062 BUDAPEST VIII.KÉR. Baross utca 65-67.

n.RÉsz

onkorma

....... ...................... ...............................—m,rj§&
i**bejegyző határozat, érkezési idő: 325678/1/2002/02.1

’ törlő határozat: 131464/1/2004/04.04.02
Jelzálogjog 7 855 000 FT,azaz hétmillió-nyolc^^^^^vanótezer FT erejéig.
jogosult: £*9 « r

név: FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FŐPOLGÁRMESTER
cím ; 1840. BUDAPEST V.KER. Városháfz\tca^-ll.
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A BUDAPEST FŐVÁROS JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT (Bp, VIII Baross 
63-67.), a Bp. VIII. 528. tulajdoni lapon -35093; hrsz alan felvert, természetben 
Budapest, VIH., Nagyfuvaros ».,6. sz. alatt, 606 m2 területű Budapest Fővár 
Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló házingatlant az 1993. évi LXXVILLtv, 
módosítására kiadott 1994. évi XVII. törvényben a bérlők részére biztosítón vételi jt 
alapján .

/ÁT Á R S A S H.À .Z.æ .A. <

alapítja.

A társasház öröklakásai a jelen alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően, mint 
öröklakások, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek a közös tulajdonban maradó telek, 
éplületrészek, berendezések és felszerelések közös használatának a jogával a vevők 
személyi tulajdonába kerülnek azzal, hogy a mindenkori tulajdonostársak, egymás közötti 
jogviszonyát az 1977. évi l L tvr. rendelkezései és az alapító okiratban foglahak az alábbja 
szerint szabályozzák.

IL

KÖZÖS ÉS KÜLÖN TULAJDONÚ INGATLANRÉSZEK MEGHATÁROZÁSA

A./ Közös tulajdonú ingatlanrészek:

I. Telek (606 m2) területe, és az azon lévő udvar 156,87 m2 alapterülettel.

II. Az épület utcai bejárati kapuja, és térburkolatai.

III. Az épület alapjai, fp és válaszfalak, kémények, kiváltók, pillérek.
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IV. Az épület homlokzatai lábazatokkal, és kiegészítő szerkezetekkel, homlokzati 
nyílászárokkal, és a közösségi tulajdonú részek nyílászáró szerkezetei.

V. Födémek, közbenső födémek, és erkélylemezek burkolat nélkül, zárófödém, 
burkolattal együtt, és a közös tulajdonú területek burkolatai.

VI. Az épület lépcsőszerkezetei, korlátokkal.

VII. Az épület tetőszerkezete, lécezéssel, héjazatta!, és bádogos szerkezettel és szerel
vényekkel együtt.

VIH. Víz alap és felszálló vezetékek az utcai bekötéstől a külön tulajdoni illetőség 
ágvezetékig, vagy a külön tulajdonú vízóráig.

IX Csatorna alap és ejtővezeték a külön tulajdoni illetőség ágvezetékéig.

X. Elektromos hálózat az utcai rákötéstől a külön tulajdoni illetőségek fogyasz- 
tásméróig,ill.aközöshasználatúhelyiségekelektrpmoshálózataés-berende- 
zési tárgyai. .

XI. Gázvezeték az utcai rákötéstől a külön tulajdoni illetőség fogyasztásmérőéig

XII. Az épület pincei közös tárolói, és közlekedői 272,2 m2aíapterülettel

XIII Az épület lépcsőházái (pince, fsz.-i, I.-HI.em., padlás,) 129,22 m- alapterülertel

XIV. Az épület kapualja 20,43 m2 alaptemlettel

XV. Az épület fsz.-i közös WC.-e 5,95 m2 alapterülettel.

XVI. Az épület I. em.-i közös WC.-e 5,95 m2 alapterülettel

XVII. Az épület II. em.-i közös WC-e 5,95 m2 alapterülettel.

XVIII. Az épület III. em.-i közös WC-e 5,95 mz alapterülettel.

XIX. Az épület függőfolyosói 102,96 m2 alapterülettel

XX. Az épület padlás szinti tárolója 7,41 m2 alapterülettel

XXI. Az épület légudvarai 14,56 m2 alapterülettel

XXII. Az épület padlástere 375,78 m2 alapterülettel

XXIII. Mindazon tárgyak melyek nincsenek a tulajdonosok külön tulajdonában és a fenti 
pontokban felsorolt építmények, építményrészek, felszerelések, berendezések, stb. 
kiegészítésére és fejlesztésére való egyéb közös célokra, közös határozattal és közös 
költségen beszereztettek, vagy a jövőben beszereztetni fognak.



A közös tulajdon 10 0Ö0/Í0 OOÖ eszmei hányadból áll. A XÏL számmal jelzett pincei 
tárolók a jelenleg kialakult használati joggal kerülnek a tulajdonosok közös tulajdonába

B./ KWn Majdohú ingatlanok felsorolása:

Természetben megosztva az egyes tulajdonostársak külön tulajdonába kerülnek, mint 
ürsas4tázmlajdom illetőségük ato 
vagyonrészek közös birtoklásának, használat 
öröklakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, azok tartozékai val, 
fászereléseivel, az alábbiak szerint.

A JÓZSEFVÁROSI ÖNKORM-ÁNYZAT-ot iBen a terveken Lszámmal jelölt fszt.-i 
szinten lévő nem te (zöldséges), mely üzlethelyiség, raktár
helyiségből áll,és a pincei szinten lévő 2 raktár helyiség 71,53 m2 (72 m2) 
alapterülettel, a hozzá tartozó közös tulajdonban lévő részekb'bl 583/10000 
hányadrész :/ * :

szinten lévő nem lakáscélú helyiség (iroda), mely 2 iroda, előtér, WC helyiségből áh 
47,48m2 (47 m2) alaptendertől, a hozzá tartozó közös tulajdonban lévő részekből 
387/10000 hányadrész

3./ A JÓZSB^ illeti a terveken 3. számmal jelölt fszt. L
ajtószámu, szoba, kqnyha helyiségekből áhló öröklakás 24,27 m2 (24 m2) 
alapterülettel, a hozzá tartozó közös tulajdonban lévő részekből 198/10000 
hányadrész;?/-

4./ A JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT-ot illeti a terveken 4.5« 
ajtószámu, 2 szoba, konyha, közlekedő, fürdőszoba helyiségekből álló Öröklakás 
49,22 m2 (49 m2) aiapterülettel, a hozzá tartozó közös tulajdonban lévő részekből 
401/10000 hányadrész

5.7 A JÓZSEF VÁROSI ÜNKORMÁNYZAT-ot illeti a terveken 5. számmal jelölt Íszé.6. 
ajtószámu, szoba, konyha, fürdőszoba helyiségekből álló öröklakás 29,32 m2 (29 
m2) alapterületi a hozzá tartozó közös tulajdonban lévő részekből 239/10000

? hányadrész.

6 / A JÓZSEFVÁROSI ÖNKOPJdÁNYZAT-ot illeti a terveken 6, stromal jelöh fszt 7. 
ajtószámu, szoba, konyha, fürdőszoba helyiségekből álló öröklftkás 30,55 m2 (31 
m2) álaptérülertel, a hozza tartozó közős tu^ 
hányadr^z.



1084 Budapest, Nagy Fuvaros utca 6. fsz+pince üzlet (Hrsz.: 35059/0/A/l)

Környezet, utca

Társasház utcai homlokzata . A vizsgált ingatlan utcai frontja

A vizsgált ingatlan bejárata

2022. június 29.



1084 Budapest, Nagy Fuvaros utca 6. fsz+pince üzlet (Hrsz.: 35059/0/A/l)

Üzlethelyiség

Pince

WC Elektromos vízmelegítő

Vizesblokk és pincelejáró

2022. június 29.

ZGi



1084 Budapest, Nagy Fuvaros utca 6. fsz+pince üzlet (Hrsz.: 35059/0/A/l)

Galéria

Villanyóra

2022. június 29.
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Budapest, VIII. kér. Nagyfuvaros utca 6.



Értékelt ingatlan: Bp.. Vili. kér.. Német utca 13. földszint 66. üzlethelyiség illnz : 349O3‘lPA:66i
GRIFTON
Property

ingatlanforgalmi szakvélemény

a Budapest VIII. kér., Német utca 13. szám (hrsz.:34903/0/A/66) alatti, 
Önkormányzati tulajdonú földszint 66. sz üzlethelyiség forgalmi értékéről

Készítette : Toronyi Ferenc 
Ingatlanforgalmi értékbecslő 
névjegyzék szám: 03451/2002

Készült : 1 példányban

Budapest, 2022. március 09.

H-l 139 Budapest, Váci út 95. Tel.: +36 ( 1 ) 270 90 86 E-mail: propeftv@qríi'toii.hu
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Értékelt ingatlan; Bp.. VIH kér.. Német utca 13. földszint 66. üzlethelyiség Hirsz.: 34903.H.4 66j Property 2

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. - Vagyongazdálkodási Igazgatóság

ÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÓ ADATLAP 
AZ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKÉRŐL 

MEGBÍZÓ

MEGBÍZÁS TÁRGYA
Az értékelt ingatlan megnevezése ; üzlethelyiség

AZ INGATLAN CÍME ÉS AZONOSÍTÁSA
Település (város, kerület, városrész) 
Utca, házszám, emelet, ajtó 
Hrsz.

: Budapest, VIII. kér. Csarnok-negyed 
: Német utca 13. földszint 66.
; 34903/0/A/66

TULAJDONVISZONYOK
Tulajdonos
Jelenlegi bérlő
A tulajdoni helyzet/forgalomképesség értékelése

: VIH. kér. Önkormányzat 
: nincs
: forgalom képes

ÉRTÉKELT ÉRDEKELTSÉG: tulajdonjog

: fordulónaptól számított 180 nap

AZ INGATLAN FŐBB JELLEMZŐI

ÉRVÉNYESSÉG

Ingatlan típusa : üzlethelyiség
Épületen belüli elhelyezkedése : földszint (utcai)
Közmű-ellátottság ; villany, víz, csatorna, gáz
Építési technológia : hagyományos, tégla
Alapterület : 56 m2
Belmagasság : 4,1 méter
Eszmei hányad : 129/10.000
Társasház telkének területe : 1.397 m2

ÉRTÉKELÉS
Értékelés alkalmazott módszere : összehasonlító és hozam alapú elemzés
Értékelés fordulónapja : 2022. március 9.

MEGÁLLAPÍTOTT ÉRTÉK
Fajlagos forgalmi érték kerekítve
Az ingatlan forgalmi értéke kerekítve

: 626.429.-Ft/m2
: 35.080.000,- Ft
azaz Harnúncötmillió-nyolcvanezer forint

Az ingatlanhoz tartozó telekhányad eszmei értéke : 11.100.000,- Ft
azaz Tizenegymillió-egyszázezer forint

Az ingatlan likvidációs értéke : 28.690.000,- Ft
azaz HuszonnyolcmilUá-hatszázkilencvenezer forint

Budapest, 2022. március 09. Készítette: .. ...Z
2022 MÂRC 29. Toronyi Ferenc 

Ingatlanforgalmi értékbecslő
névjegyzék szám: 03451/2002

í

H-l 139 Budapest, Váci út 95. Tel.: +36 (1) 270 90 86 E-mail: propertv@qnfton.hu

mailto:propertv@qnfton.hu
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Énekeli ingatlan: Bp.. Vili, kér., Kémei uica 13. földszint 66 üzlethelyiség rtirxz.: 34Wi3 0 A 66> Property 3

INGA TLANÉRTÉKELÖ ADA TLAP

1. A SZAKÉRTŐI JELENTÉS TÁRGYA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA

.A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. - Vagyongazdálkodási Igazgatóság (1084 
Budapest, Ör utca 8.) megbízta a Grifton Property Kft.-t a 1084 Budapest, Német utca 
13. szám alatti, 34903/0/A/66 hrsz-ú földszint 66. számú üzlethelyiség értékelésével.

Az ingatlanértékelés célja az ingatlan bérbe adásának megalapozást szolgáló forgalmi 
érték és likvidációs érték megállapítása.

2. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

2.1. Az értékelési szabályzat jogszabály, amelynek megfelelően az értékelés készült

Az ingatlanértékelö adatlap a forgalmi érték egyszerűsített dokumentálási formában 
történő megállapítása. A vonatkozó ~ a Magyar Ingatlanforgalmazók Szövetsége szakmai 
bizottsága által kidolgozott - ajánlásoknak megfelelően, az abban meghatározott 
eljárásokat követve, az Állóeszköz Értékelők Európai Csoportja (TEGOVA) szakmai 
útmutatásai szerint, az ingatlan jellegére tekintettel a piaci adatok összehasonlító 
elemzésén alapuló és a hozam alapú módszert alkalmaztuk. Az értékelésnél figyelembe 
vettük a 25/1997. (Vili. 1.) PM és az 54/1997. (VIII. 1) FM sz. rendeleteket, továbbá a helyi 
önkormányzat speciális kitételeit is. Az ingatlan értékesítése a szabadpiacon történik, az 
eladó nincsen eladási kényszer alatt. Az alkalmazott módszer és a levont következtetések 
értelmezése ezekben a jogszabályokban és iránymutatásokban rögzítettek 
figyelembevételével, az ott meghatározottak szerint értendők.

2.2. A szakértői jelentésben használt értékformák, módszerek megnevezése

Figyelemmel az értékelendő ingatlan sajátosságaira, továbbá az értékelés céljára az 
értékelési gyakorlatban használt eljárások közül a vizsgált ingatlan esetében a piaci 
információk elemzésére épülő összehasonlító módszert, illetve a hozam alapú 
megközelítést alkalmaztuk.

2.3. Helyszíni szemle és időpontja

Helyszíni szemle időpontja : 2022. március 07.

2.4. Felhasznált dokumentumok

- tulajdoni lap (nem hiteles, 2022. március 02.) 
szintrajz (részlet)

- társasházi alapító okirat (részlet)

Az ingatlanról fényképfelvételek készültek, melyeket mellékletként csatoltunk.
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3. AZ INGATLAN ISMERTETÉSE

5. I. Ingatlan-nyilvántartási adatok

Település 
Besorolás
Cím
Helyrajzi szám 
Megnevezése 
Terület
Tulajdonos (ok)
Széljegyek 
Terhek"

Budapest, Vili. kér.
belterület
1084 Budapest, Német utca 13. földszint 66.
34903/0/A/66
üzlethelyiség
56 nr
VIII. Kerületi Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányad

3.2. Az ingatlan elhelyezkedése, általános leírása

Az értékelésbe vont ingatlan Budapest VIII. kerületében, Csarnok-negyed elnevezésű 
városrészben, a Német utca és a József utca sarkán lévő társasház földszintjén található. A 
vizsgált ingatlan bejárata a József utáról nyílik. Környezetében társasházas és üzleti, 
valamint intézményi célú ingatlanok találhatóak, a földszinten és a pincében többnyire 
üzlethelyiségekkel, műhelyekkel, raktárakkal. Az értékelt ingatlan közvetlen közelében 
számos alapfokú ellátási funkció megtalálható. A környék összközműves, az utcák 
burkoltak. A közbiztonság átlagosnak mondható.
Az ingatlanban minden közmű megtalálható. Tömegközlekedéssel a környéken közlekedő 
autóbuszokkal, trolibuszokkal és villamosokkal érhető el. Személygépkocsival 
legkönnyebben a József körút felől közelíthető meg.

3.3 Felépítmény ismertetése

Építés ideje 
Ingatlan típusa 
Építési mód 
alapozás 
szigetelés 
tartószerkezet 
födémszerkezet 
falazat 
tetőszerkezet 
héjazat

: 1911.
: társasház
: hagyományos, tégla
: sávalap, állapota nem ismert
: bitumenes szigetelés, állapota nem ismert
: tégla szerkezet, átlagos állapotú
: acélgerendás, közepes állapotú
: tégla szerkezet, megfelelő állapotú
: magastető, átlagos állapotú
: cserépfedés, közepes állapotú

külső felületképzés: kőporos vakolat, átlagos állapotú

Értékelt ingatlan
külső nyílászárók : faszerkezetű portálajtó és ablak, fémredőnnyel és fix fémráccsal védettek, 

gyenge-közepes állapotúak
belső nyílászárók : műanyag harmonika ajtók, gyenge-közepes állapotúak
padozat, burkolat : beton, pvc, metlachi burkolat, gyenge-közepes állapotban
belső felületképzés: vakolt, festett, csempézett, lambériázott falak, gyenge-közepes állapotban
gépészet, hőleadók: gázkonvektor

ci r C
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Az értékelt ingatlant magába foglaló épület az 191 l-ben épült, hagyományos tégla 
szerkezettel, pince + földszint + 4 emelet kialakítással. Az értékelt ingatlan a Német utca 
és a József utca sarkán lévő társasház földszintjén található, önállóan megközelíthető a 
társasház József utcai oldalán. Az ingatlanban minden közmű adott. A vizsgált ingatlan 2 
helyiségre, osztott, melyek belmagassága 4,1 méter. A belső helyiségben utólagos 
leválasztással wc-t alakítottak ki. A falon felszerelt mosdó található. Az üvegezett 
portálajtó és ablakok faszerkezetüek, az ajtó fémredőnnyel, az ablak fix fémráccsal 
védettek, gyenge-közepes állapotúak. Belső nyílászárók műanyag harmonika ajtók, 
gyenge-közepes állapotúak. A padozat beton, pvc, metlachi burkolatú, gyenge-közepes 
állapotú. A falak vakoltak, festettek, csempézettek, lambériázottak, gyenge-közepes 
állapotúak. Falakon több helyen vakolatleválások és penészedés látható.
Elektromos áram: közüzemi hálózatra csatlakoztatva, hitelesített mérőóra van.
Víz: közüzemi hálózatra csatlakoztatva, hitelesített mérőóra van.
Használati meleg víz: nincs.
Csatorna: közüzemi hálózatra csatlakoztatva.
Gáz: közüzemi hálózatra csatlakoztatva, hitelesített mérőóra van.
Gyengeáramú berendezés: riasztó.
Az ingatlan fűtését gázkonvektor biztosítja.
A szemle során az ingatlan üres volt.
Összességében az ingatlan gyenge-közepes műszaki állapotban van.

3.4. Alapterületi adatok

Az ingatlan hasznos alapterületi adatai a mellékelt, ellenőrzött alaprajz alapján, kerekítve 
kerültek meghatározásra.

Helyiség-megnevezés
helyiségek nettó 
alapterülete, m2

Ingatlan helyiségei
Üzlettér 28,00
Raktár 27,74
Összesen 55,74
Alaprajz szerinti, helyszínen ellenőrzőn terület (m2 ) 55.74
Tulajdoni lap szerinti terület (mz) 56,00

Az értékmeghatározás során figyelembe vett hasznos alapterület összesen: 56,0 m2.

H-l 139 Budapest, Váci Út 95. Tel.: +36 (!) 2 70 90 36 E-mail: oropertv^qrífton.hu
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4.2. Forgalmi érték meghatározása hozam alapú elemzéssel

A bérleti díjból származó éves bevétel nagyságát az ingatlan bérbe adható hasznos 
alapterülete után vehetjük figyelembe. A bérleti dijat a környéken kialakult bérleti piacnak 
megfelelően 2.920 Ft/m2/hó értéken becsültük meg. A kapacitás kihasználtságot 75 %-ra 
terveztük.
-A hazai gyakorlatban általános bérleti konstrukciók alapján a bérbeadót terhelik a 
fenntartási költségek, az adók, a biztosítás és a fenntartási alap képzése. Az üzemeltetés
energiaellátás költségeit majd minden esetben a bérlőkre terhelik át. Az üzemeltetési 
költséget a bérleti bevételek 10 %-ban számszerűsítettük. A közvetlen tőkésítés 
módszerénél egyetlen évre vonatkozóan becsült jövedelmet számítunk át értékmutatóvá. A 
vizsgált ingatlan esetében 6,0 %-os tőkésítési rátát alkalmaztunk.

Hasonlító adatok Méret (m2) Bérleti díj Ft/hó Fajlagos bérleti díj 
FVm^hó

1. Üzlet, földszint, Baross utca 120 300 000 2 500
2. Üzlet, földszint, Bérkocsis utca 71 179 000 2 521
3. Üzlet, földszint, József utca 60 150 000 2 500
3. Üzlet, földszint, Nagy Fuvaros utca 91 400 000 4 396
4. Üzlet, földszint, Nap utca 54 145 000 2 685
Átlag bérleti dij Ft/m*/hó 2 920
korrekció 0%
Korrigált bérleti di Ft/m2/hó 2 920

Megnevezés Adatok, értékek
Bevételek
A bérletileg hasznosítható terület 56
Lehetséges bérleti bevétel, Ft/hó 163 520
Lehetséges bérleti bevétel, Ft /év 1 962 240
Tervezhető kihasználtság, % 75%
Figyelembe vehető bevétel, Ft 1 471 680
Kiadások, Ft
A tulajdonos fenntartási költségei, a bevétel 3 %-a 44 150
Menedzselési költségek, a bevétel 3 %-a 44 150
Felújítási költségalap, a bevétel 4 %-a 58 867
Kalkulálható költségek összesen, Ft 147168
Éves Üzemi eredmény, Ft 1 324 512
Tőkésítési ráta 6,0%
Tőkésftett érték, Ft 22 075 200
Befektetési kiadások 800 000
Az ingatlan hozadéki értéke, Ft 21 275 200
Hozadéki érték kerekítve, Ft 21 280 000

Tőkésítési rára becslése: %
Kockázatmentes kamatláb :2.5
Ország kockázat :M
Ingatlanpiaci kockázat :2,0
Ingatlan típus kockázat :0,4
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4.3 A tárgyi ingatlanra jutó földterület értékének számítása

Az eszmei hányadhoz tartozó telekértéket a piaci adatok alapján állapítottuk meg.

Megnevezés
Az értékelendő Összehasonlító adatok jellemzői

ingatlan jellemzői
1 > 3 4

Az ingatlan funkciója

Település

Utca, házszám

Telek területe

Jellemzők

Közműve sítettség

Ajánlati if Ft-ban

Ajánlat ideje 

összehasonlító adat forrás

Telek

Bp„ Vili. két. 

Német utca 1.3.

1397 

L1-VIH-Î övezeti 

besorolású telek, 

maximális 

beépíthetőség 75 %, 

santerüieti mutató 43 

nAm1, maximális 

építménymagasság 19 

méter.

Összkőzműves 

a, beazonosíthatósága

Építési telek 

Bp^VHI. kér. 

Bauer Sándor utca

1 036 

U-VUI-1 Svezeti 

besorolású telek, 

maximális 

beépíthetőség 55 %, 

«zinterûleti mutató 1,0 

m2/m2, maximális 

építmény-magasság 30 

méter.

összközműves 

tóSOúílüOO 

2022 

ing.com/32327404

Építési telek 

Bp„VTH. kér.

BókayJános utca 

407

LI-VIH-7 övezeti 

besorolású telek, 

maximális 

beépíthetőség 65 %, 

wimerűieti mutató 43 

m2/m2, maximális 

építménymagasság 25 

méter.

összközmóves 

360 000 000 

2022 

ing.com/3O931303

Építési telek 

Bp., Vili. kér.

Rigó utca 

998

VK.VTÏI-2 övezeti 

besorolású telek, 

maximális 

beépíthetőség 65%, 

»zimeriUcti mutató 33 

m2/m2, maximális 

építménymagasság 23 

méter.

összközműves 

1130 000 000 

2022 

ing.com/32358564

Építési telek 

Bp„ VW. kér.

Víg utca 

680 

L1-VH1-1 övezeti 

besorolású telek, 

maximális 

beépíthetőség 65%, 

szinterületi mutató 4.0 

m2/m2, maximális 

építménymagasság 19 

méter.

összközműves 

235 000 01»

2022 

ing.com/3Z35M64

Fajlagos kínálati ár (Ft/m^ Mi 892 884 521 1132265 345 588

Korrekciós tényezők Százalékos korrekció Százalékos korrekció Százalékos korrekció Százalékos korrekció

elhelyezkedés (!) 

ingatlan mérete (2)

beépíthetőség (3) 

használhatóság (4) 

közműve« tettség (5) 

ajánlati vagy eladási ár (6)

rosszabb 

hasonló 

kisebb 

azonos 

hasonló

ajánlat 5 
? 

S 
S 

§ 
!í

k''
 r>

 • 
ti'

 
w

' 
a '

 
w

 ' hasonló 

kisebb 

kisebb 

azonos 

hasonló 

ajánl al

0%

-5%

5%

0”/n

0*/»

•10%

hasonló 

kisebb 

kisebb 

azonos

hasonló 

ajánlat

0%

■5%

5% 

0%

«4

-10%

hasonló 

kisebb 

kisebb 

azonos 

hasonló 

Ajánlat S 5? 
? $

 $ 
S

.4 piád korrekaá mértéke äsaenen 0% 40% 40% 40%

Korrigált faílagns eladási árak (Fr/m1 / 641 892 796 069 1 919 038 311029

A figyelembe vett súlyszámok 100% 25% 25% 25% 25%

rigált súlyozott átlag eladási ír (Ft/ 614 250

Telek-nagyság (m2} 1 397
Eszmei hányadok a társasházban Összesen 10 000
Albetétre jutó eszmei hányad 129
Albetétre jutó telekhányad (m2- 18
Átlagos, fajlagos telekérték (FVm2) 614 250
Az ingatlanhoz tartozó telekhányad 
eszmei értéke kerekítve (Ft) 
(albetétre jutó telekhányad x fajlagos 
telekérték) 11 100 000 azaz Tízenegymillió-egyszázez&forint
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4.4 4 tárgyi ingatlan forgalmi értékének megállapítása

A piaci összehasonlításon alapuló megközelítésre vonatkozóan az a véleményünk, hogy 
megfelelő számú adat állt rendelkezésünkre ahhoz, hogy az e módszerrel kapott értéket 
megbízhatónak tekinthessük. A hozamalapú megközelítéssel végzett számítások során 
prognosztizáltuk a bérbe adható területek hasznosításából realizálható árbevételt. A 
hozamszámítás azoknak a tulajdoni előnyöknek a jelenlegi értékét tükrözi, amelyekért egy 
befektető hajlandó fizetni, a piaci szereplők érdeklődése viszont nehezen számítható ki. Az 
előbb említett tényezők miatt a két értékelési módszer eredményét 70-30 %-os súlyozással 
vettük figyelembe.

Piaci összehasonlító 
módszerrel számított érték, Ft

Hozamalapú becsléssel 
számított érték, Ft

Súlyozás 70% 30%
40 990 000 21 275 200

Elfogadásra ja\esolt érték, Ft 35 080 000

Az ismertetett módszerrel és feltétellel a 1084 Budapest, Német utca 13. szám 
(34903/0A/66 hrsz-ú) alatti földszint 66. számú üzlethelyiség jelenlegi piaci értékét:

35.080.000 Ft-ban, 
azaz

Harmincötmillió-nyolcvanezer forintban
határoztuk meg.
A forgalmi érték tehermentes ingatlanra vonatkozik, és AFA-t nem tartalmaz!

Budapest, 2022. március 09.

Toronyi Ferenc 
Ingatlanforgalmi értékbecslő 
névjegyzék szám: 03451/2002
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5. Speciális feltételezések, korlátozások

A megállapított érték az ingatlan forgalomképes, beköltözhető, teljes per-, igény- és 
tehermentes állapotú tulajdonjogára vonatkozik, a helyszíni szemlén megismert állapotban.

Az értékelő kijelenti, hogy az értékelés tárgyát képező ingatlanhoz semminemű személyes 
és anyagi érdekeltsége nem fűződik, az általa meghatározott érték semmilyen 
összefüggésben nincs a megbízási díj nagyságával.

Az értékelést a készítendő szakvéleményben részletesen felsorolt, kapott szóbeli és írásbeli 
információk alapján készítettük el. A Megbízó az általa szolgáltatott és az értékelésnél 
felhasznált adatok hitelességét és valódiságát szavatolja.

így a Megbízó által rendelkezésünkre bocsátott iratok, egyéb dokumentumok 
tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot (jogcím, vagyonjogok 
érvényessége, stb.) nem folytattunk. Az ingatlan forgalomképességének jogi eredetű 
korlátozásáról a tulajdoni lapon bejegyzetteken túlmenően nincs tudomásunk, de ezért 
felelősséget nem vállalunk.

A rendelkezésünkre bocsátott adatok és információk, melyeket az értékelés során 
felhasználtunk, tudomásunk szerint helytállóak és pontosak, azonban teljes körű 
ellenőrzésüket nem volt módunkban elvégezni, ezért felelősségünk e vonatkozásban 
korlátozottnak tekintendő. A szakvéleményhez csatolt iratok és dokumentumok csak az 
ingatlan bemutatását szolgálják.

Megbízó tudomásul veszi, hogy az értékelő az értékelést szemrevételezés és a Megbízó 
adatszolgáltatásai alapján készíti. Az esetlegesen fennálló, de szemrevételezéssel nem 
észlelhető értékbefolyásoló tényezőkért az értékelő felelősséget nem vállal (pl.: 
épületszerkezeti, talajfelszín alatti, stb. problémák).

Az ingatlanon értékelt felépítmények értéke magában foglalja az épület rendeltetésszerű 
használatához szükséges felszerelések, gépészeti berendezések értékét, de nem tartalmazza 
az adott funkcióhoz kapcsolódó telepített vagy mobil eszközök értékét.

Az értékelés időpontja 2022. március hó, a közgazdasági jogi feltételek és piaci viszonyok 
előre kellő pontossággal nem prognosztizálható változásai módosíthatják, illetve 
érvényteleníthetik a szakértői vélemény forgalmi értékre vonatkozó megállapításait, ezért 
az értékelés fordulónapját követő 6. hónapon túl történő felhasználás esetén a megadott 
érték felülvizsgálata indokolt.

Az általunk meghatározott érték a fentiekben vázolt feltételeken alapul, és a Megbízó által 
megjelölt célra történő felhasználásban érvényes.

H-l 139 Budapest, Váci út 95. Tel.: +36 (1) 270 90 86 E-mail: Qropertv@qrifton.hu
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MELLÉKLETEK

Tulajdoni lap 
Szintrajz (részlet) 

Társasházi alapító okirat (részlet) 
Fényképek 

Térkép
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Társasházakat képviselő 
Épületfenntartó és 
Ingatlanforgalmazó KFT

Budapest, VII. kér.
Wesselényi u. 41.

Cím: Bpest, VIII. kér. NÉMET u. 13. S2.

/ József u. 16-18. sz. /

Hrsz.: 34903 Tlsz.: Óc-H

' AAT

‘TáAtalom: Alapító okirat: 27 lap

r' Műszaki leírás: 24 lap

Tervrajzok: 1 - 7 -ig
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Budapest, VIII. Ker. NÉMET u. 13. sz. alatti ingatlan

TÁRSASHÁZTULAJDONT alapító okirata

I

Általános rendelkezések

A Budapest Főváros Józsefvárosi önkormányzat / Budapest, 
Vili. kér. Baross u. 65 - 67. / megbízása alapján az URBS Társas
házakat Képviselő, Épületfenntartó és Ingatlanforgalmazó Kft 
/ lo77 Budapest, Wesselényi u. 41. sz. / mint megbízott a 1993. évi 
LXXViii. tv. továbbiakban lakás tv.t az 1994. évi XVII. tv. kie
gészítésével és 4/1995.(11.28.) sz. önkormányzati rendeletben fog
laltak alapján a házingatlanok elidegenítése érdekében a Bp., vili, 
kér. tulajdoni lapon 34903 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 
1397 nm alapterületű, a természetben a Budapest, vili. kér. 
Német u. 13. sz. alatti a Józsefvárosi önkormányzat kizá
rólagos tulajdonában álló és a Vagyonkezelő KFT ( Budapest, Ör u. 
8. ) kezelésében lévő lakóházingatlant a mellékeit 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 szerződések létrejötté
ig önkormányzati tulajdonban maradnak.

II.

Közös és külön tulajdon

A./ Közös 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 1397 nm területtel, 
a beépítetlen részen lévő térburkolattal együtt.
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II. Alapozás, felmenöfalak, a külső homlokzat és lábazatok, 
pillérek, közbenső födém, zárófödém burkolattal, kiváltá
sok, kémények, szigetelések, tetőzet és egyedi közös ren
deltetésű szerkezetek.

III. Bejárati kapu.

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:

VI . Pince lépcsöház 3,24 nm
VII. Folyosó 11,62 nm
VIII . Rekeszek 5,75 nm
IX. Folyosó 9,58 nm
X. Rekeszek 10,18 nm
XI . Rekeszek 10,37 nm
XII. Folyosó 9,32 nm
XIII. Tároló 3,76 nm
XIV. Tároló 4,72 nm
XV. Tároló 7,96 nm
XVI. Előtér 2,54 nm
XVII. Rekeszek 3,36 nm
XVIII. Folyosó 6,45 nm
XIX. Folyosó 3,18 nm
XX. Rekeszek 12,85 nm
XXI. Rekeszek 11,64 nm
XXII. Folyosó 32,74 nm
XXIII. Rekeszek 81,95 nm
XXIV. Folyosó 37,88 nm
XXV. Rekeszek 99,55 nm

Összesen : 368,64 nm / 369,00 nm /

n A
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61 ./ Az önkormányzat tulajdonába kerül a terveken 61./ szánmai je
lölt, a természetben a ’• V. emelet 3. sz.” alatti 
1 szoba, konyha, fürdőszoba, előtér, wc 
helyiségekből álló öröklakás 33 nm alapterülettel valamint 
a közös tulajdonból

76 / 10.000 hányad

62 ./ Az önkormányzat tulajdonába kerül a terveken 62./ számmal je
lölt, a természetben a " földszint 62. sz." alatti 
üzlettér, raktár 
helyiségekből álló üzlet 37 nm alapterülettel valamint 
a közős tulajdonból

86 / 10.000 hányad

63 ./ Az önkormányzat tulajdonába kerül a terveken 63./ számmal je
lölt, a természetben a " földszint 63. sz." alatti 
2 iroda 
helyiségekből álló iroda 35 nm alapterülettel valamint 
a közös tulajdonból

82 / 10.000 hányad

64 ./ Az önkormányzat tulajdonába kerül a terveken 64./ számmal je
lölt, a természetben a " földszint 64. sz." alatti 
üzlet, műhely 
helyiségekből álló üzlet 46 nm alapterülettel valamint 
a közös tulajdonból

106 / 10.000 hányad

65 ./ Az önkormányzat tulajdonába kerül a terveken 65./ számmal je
lölt, a természetben a " földszint 65. sz." alatti 
üzlet 
helyiségből álló üzlet 25 nm alapterülettel valamint 
a közös tulajdonból

__ 57 / 10.000 hányad

Az önkormányzat tulajdonába kerül a terveken 66./ számmal je
lölt, a természetben a " földszint 66. sz." alatti 
Üzlet, raktár 
helyiségekből álló üzlet 56 nm alapterülettel valamint 
a közös tulajdonból

129 / 10.000 hányad
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Raktár Gázkonvektor

Villanyóra, vízóra

Gázóra Salétromos, vizes fal

2022. március 07.
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Penészes fal
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HESZTIA2000 Bt.
H-1063 Budapest, 
Szinyei Merse utca 10. 
Cégjegyzékszám: 01-06-772360 
Adószám: 22244837-1-42

Iroda:
1089 BUDAPEST, 
Reguly Antal utca 20. földszint 2.

INGATLANVAGYON - ÉRTÉKELÉS

1084 BUDAPEST, Víg utca 28. földszint
szám alatti üzlethelyiségről.

Hrsz.: 34926/0/A/4

Készítette:
LEVELEK! TÜNDE
ingatlanvagyon-értékelő
Engedély száma: 06183/2010
Tel.: + 36 70 330 5909

tunde.leveleki@ingatlanerteke.hu

1. példány 2021. február 4.

mailto:tunde.leveleki@ingatlanerteke.hu
boriandras
Ceruza

boriandras
Ceruza
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TARTALOMJEGYZÉK

ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY

1, ELŐZMÉNY

2. A SZAKÉRTŐI FELADAT MEGHATÁROZÁSA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉUA

3. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

4. AZ INGATLAN ADOTTSÁGAINAK ISMERTETÉSE

5, ÉRTÉKELÉS

6. AZ INGATLAN EGYEZTETETT FORGALMI ÉRTÉKE

7, KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK
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Tulajdoni lap fénymásolata
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társasházi alapító okirat (kivonat)
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ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY
MEGBÍZÓ

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
íviegDizo neve

Vagyongazdálkodási igazgatóság

Megbízó címe : 1084 Budapest, Őr utca 8.

AZ INGATLAN CÍME ÉS AZONOSÍTÁSA
Település (ir. szám, város) : 1084 BUDAPEST

Utca, házszám ; Víg utca 28. földszint

Hrsz. ; 34926/0/A/4
Alaprajzon és Társasházi alapító okiratban 4. jelű

Az ingatlan megnevezése (túl.lap szerint) : üzlehelyiség
Az ingatlan jelenlegi hasznosítása : nincs hasznosítva

ÉRTÉKELÉS
Értékelés alkalmazott módszere: ; piaci összehasonlító- és hozamalapú módszer
Értékesíthetősége: : átlagos (kiegyensúlyozott piac)
Helyszíni szemle időpontja: : 2021. január 29.
Értékelés fordulónapja: : 2021. január 29.
A szakvélemény érvényességi ideje: : 2021. július 28.

MEGÁLLAPÍTOTT ÉRTÉK

Az ingatlan becsült piaci-forgalmi értéke az értékelés 8 260 000 Ft
fordulónapján, per- és igénymentesen, kerekítve azaz Nyolcmillió-kettőszázhatvanezer- Ft.

Az ingatlan becsült fajlagos piaci-forgalmi értéke az 550 700 Ft

értékelés fordulónapján, per- és igénymentesen, kerekítve azaz Ötszázötvenezer-hétszáz Ft.

Az eszmei hányadhoz tartozó telek piaci-forgalmi értéke az 1 200 000 Ft

értékelés fordulónapján, per- és igénymentesen, kerekítve azaz Egymillió-kettőszázezer- Ft.

A megállapított értékek bruttó értékek.

Az ingatlan becsült likvid értéke az értékelés fordulónapján. 5 370 000 Ft

per- és igénymentesen, kerekítve (forgalmi érték 65%-a) azaz Ötmillió-háromszázhetvenezer- Ft.

Készült: elektronikusan hitelesített példányban és 1 db. eredeti példányban

2021 ÍEBR 1 8.

Budapest, 2021. február 4.

á...  —_L_
Leveleki Tünde

/• ingatlanvagyon-értékelő
. Tel:+ 36 70 330 5909 
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tulajdonviszonyok
Tulajdonos(ok) neve, tulajdoni hányad Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 1/1 hányad
Forgalomképesség értékelése
Értékelt jog
Értékelt tulajdoni hányad
Értékesíthetőség

Értékelés célja

forgalomképes
tehermentes tulajdonjog
1/1
180-360 nap

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (1084 Budapest, 
Ör u. 8.) Megbízási keretszerződése alapján az ingatlan 
forgalmi értékének meghatározása, bérbeadás céljából.

AZ INGATLAN FŐBB JELLEMZŐI
Ingatlan területe (tulajdoni lap szerint) 15 m2
Telek területe (túl. lap szerint)
Műhely redukált hasznos alapterülete
Védettség
Kőzművesítettség
Övezeti besorolás
Eszmei hányad
Eszmei hányadhoz tartozó telekterület
Belső műszaki állapot

934 m2
15 m2 

nincs 
víz,, villany, csatorna 
L1 -VfH-1 jelű városias lakóövezet 
44/10000

4,11 m2 

felújítandó



1084 BUDAPEST, Vig utC3 28 földszint Hrsz. 34926/0/A,

1. ELŐZMÉNY

Megbízó neve: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási igazgatóság

A Megbízó megbízta a HESZTIA 2000 Bt. képviseletében Leveleki Tünde ingatlanvagyon-értékelőt az alábbi ingatlan 
értékelésével:
1084 BUDAPEST, Víg utca 28. földszint

2. A SZAKÉRTŐI FELADAT MEGHATÁROZÁSA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA

Az értékelés, Megrendelő tájékoztatása szerint, az ingatlan piaci-forgalmi értékének igazolásához vált szükségessé.
Ennek megfelelően, a Szakértőnek az értékelésbe vont ingatlan piaci-forgalmi értékéről kell állást foglalnia.

3. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

Az értékelés folyamán helyszíni szemlét tartottunk, megvizsgáltuk az ingatlannal kapcsolatban rendelkezésünkre álló, a 
mellékletben felsorolt és jelen értékeléshez csatolt dokumentumokat. Megfelelően alkalmaztuk a TEGOVA (EVS 2016) 
irányelv és a többszörösen módosított 25/1997. (Vili. 1.) PM rendelet előírásait.

A helyszíni szemlén résztvevők: Megbízó képviseletében: Dóka László és Merena Attila
Ingatlanvagyon-értékelő: Levelek! Tünde

A helyszínen az ingatlan adottságait, környezetét, az ingatlan állagát, műszaki funkcionális jellemzőit és más 
értékbefolyásoló tényezőket vizsgáltunk. Az ingatlan egyes részleteiről fényképfelvételeket készítettünk, melyeket a 
szakvéleményhez csatolunk.

A helyszíni vizsgálaton túlmenően tájékozódtunk az adott típusú és jellegű ingatlanok általános piaci helyzetéről, 
valamint a környéken kialakult helyi ingatlanpiaci viszonyokról.

4. AZ INGATLAN ADOTTSÁGAINAK ISMERTETÉSE

4.1. Ingatlan-nyilvántartás szerinti állapot bemutatása

Megjegyzés:
Tekintettel a csatolt tulajdoni lap formátumára, az értékbecslés érvényességének feltétele a hiteles tulajdoni lap teljes 
körű egyezősége a rendelkezésre álló dokumentummal.

Ingatlan címe (tul.lap szerint): 1084 BUDAPEST, Víg utca 28. földszint
Ingatlan címe (természetbeni):
Helyrajzi száma:

1084 BUDAPEST, Víg utca 23. földszint 
34926/0/A/4

Ingatlan megnevezése (tul.lap szerint):
Jelenlegi hasznosítása:
Tulajdoni lap szerinti alapterület :

űzlehelyiség
nincs hasznosítva

15 m2
Tulajdonviszony:

Széljegy tartalma:
Bejegyzett terhek és jogok:

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 1/1 hányad 
nincs 
tehermentes

5
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4.2. Az ingatlan természetbeni leírása

Szőkébb terület bemutatása:
Elhelyezkedés; Budapest pesti oldalán fekszik

Város (kerületi; Budapest Vili.
Városrész: Csarnok negyed
Távolsága Budapest városközponttól: cca. 2,5 km
Övezeti besorolása: nagyvárosias lakóövezet
Beépítettség jellemzői: zártsorú beépítés élőkért nélküli elhelyezés
Zöld terület aránya: kevesebb, mint 10%

Környező ingatlanok hasznosítási formája:
lakóingatlanok, kereskedelmi és szolgáltató létesítmények, 
intézmények

Megközelítés:
Utca felszíne:

gépkocsi, autóbusz, villamos, trolibusz, metró 
sík

Utca burkolata: aszfaltozott mind két oldalt járdázott
Utca forgalma: 
Infrastruktúra:

aiacsony 
jó

Parkolási övezet: fizető

A telek általános jellemzői:
Elektromos hálózat: kiépített hálózat
Vezetékes víz közmű:
Vezetékes gáz közmű:
Csatorna:
Övezeti besorolás:

kiépített hálózat
kiépített hálózat 
kiépített hálózat
Ll-Vlll-1 jelű városias lakóövezet

Beépíthetőség;
Beépítési mód:
Épület magasság:
Előírt zöldfelület aránya:
Szintterületi mutató:
Útkapcsolat:
Telek formája:

terepszint alatt 75%, terepszint felett 65% 
zártsorú, élőkért nélküli
min. 16, max. 23 m.

1 - c/

4 m2/m2
közvetlen útkapcsolat
szabályos téglalap

Telek tájolása/lejtési viszonyai: 
Növényzet:
Környezetvédeimi kockázat:

DK-i és DNy-i utcafronti tájolású, 
nincs
nem vélelmezhető

sík felszínű

Épület általános jellemzőt:
Funkció: lakóépület
Becsült építési év: 1900-as évek elejére tehető
Épület jellege: belső udvaros, többlakásos lakóház
Az értékelt ingatlant befogadó épület szintbeli 
kialakítása: alagsor, földszint és 4 emelet beépítetlen padlástér

Alapozás: tégla sávalap
Függőleges teherhordó szerkezet: hagyományos tégla felmenő falazat

Vízszintes teherhordó szerkezet:
feltehetőleg a pinceszint fölött tégla dongaboltozat, földszint feletti 
közbenső födém acélgerendás tégla béléstestes, fa zárófödém

Tetőszerkezete: fa szerkezetű magas tető
Tetőfedés: cserépfedés és síkpala fedés
Épület homlokzata: vakolt, színezett
Épület fizikai állapota: közepes
Üzlethelyiség: van utcai bejáratos
Egyéb: -

6



1084 BUDAPEST, Víg utca 28. földszint Hrs; 34926/0/A/4

Az üzlethelyiség adatai:

Elhelyezkedés: földszint bejárata utcáról nyílik
Tájolás (lakószobák):
Benapozottság:
Bruttó hasznos területe:
Redukált hasznos területe:

DK-i
jó

15 m2
15 m2

Belmagasság:
Fűtési rendszer:
Alternatív fűtési lehetőség:

átlagosnál magasabb 
nincs kiépítve 
nincs

3,95 m.

Használati meleg víz: 
Hűtés:

villanybojler 
nincs klíma

(nem működik)

Homlokzati nyílászárók:

Beltéri ajtók:
Belső terek felületképzése:
Belső terek burkolata:

Thermo üvegezésű 
és bejárati ajtó 
fa kivitel
falfesték és csempeburkolat 
kerámia járólap

fatokozatú ablak(ok)

Önálló méró'órák:
Elektromos hálózat

víz: van villany:
kiépítve működőképes

van gáz: nincs

Víz és csatorna rendszer 
Gáz szolgáltatás 
Extra felszereltség: 
Műszaki állapot: 
Esztétikai állapot:

kiépítve WC és mosdó mködoképes 
nincs kiépítve 

nincs 
felújítandó 
felújítandó
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4.2.1. Az ingatlan környezete, elhelyezkedése
Budapest Vili, kerülete Budapest egyik pesti oldalon fekvő kerülete. Hagyományos elnevezése, melyet a kerületi 
önkormányzat is használ: Józsefváros. A kerületnek korábban 4 városrésze volt (Józsefváros, Istvánmező (egy része), 
Kerepesdűlő és Tisztviselőtelep), de a Fővárosi Közgyűlés a városrészeket rendező 2012. december 12-1 rendeletében 
újraosztotta a kerületet, így jött létre a Corvin negyed, Csarnok negyed, Ganz negyed. Losonci negyed, .Magdolna 
negyed, Népszínház negyed, Orczy negyed,Palotanegyed és a Százados negyed. A kerületnek jelenleg 11 városrésze van. 
Terület 6.85 km2, lakosainak száma: 76 916 fő (2019. jan, 1.)

A vizsgált ingatlan Budapest Vili kerületében, "Csarnok negyed" városrészben, sűrű beépitettségű, nagyvárosias 
lakóövezetben, a Víg utca és a Déri Miksa utca találkozásánál, a Víg utca 28. szám alatt fekszik. Az ingatlan gépkocsival 
megközelíthető a Népszínház utca - Víg utca útvonalon, melyek megfelelő minőségű szilárd út- és járdaburkolattal 
rendelkeznek. AZ értéket ingatlan a Rákóczi téri csarnok szomszédságában, a Víg utca és a Déri Miksa utca 
találkozásánál található melyek alacsony forgalmú, aszfaltozott, járdázott mellékutak. Tömegközlekedéssel az ingatlan 
elérhető több autóbusz járattal, villamossal, trolibusszal és az M4 jelzésű metróval. A megállók az ingatlantól 300-700 
méteren belül gyalogosan könnyen megközelíthetők.
A területen többségében zártsorú, élőkért nélküli elhelyezésű, többemeletes lakóházak találhatók. Az épületek építési 
kora az 1800-as évek végére, vagy az 1900-as évek elejére tehető. A zöld terület aránya kevesebb, mint 20%. A terület 
közintézményi, infrastrukturális ellátottsága kiváló, az alapellátást biztosító szolgáltatások az ingatlantól 1000 méteren 
belül elérhetők. A területen a parkolás megengedett, fizető parkolási oveztet.

4.2.2. A telekingatlan rövid leírása:
A telek összközműves, DK-i és DNy-i utcafronti tájolású, sík felszínű, szabályos téglalap alakú. Közvetlen útkapcsolattal 
rendelkezik, főbejárata a Víg utca felől kialakított.
A telek beépített, a beépítés mértéke megközelítőleg 80%. A beépítetlen terület burkolt belső udvar, növényzet nincs.

4.2.3. Az épület és a műhely általános leírása:
Az értékelt ingatlant befogadó épület feltehetőleg az 1900-as évek elején épült, hagyományos tégla építési 
technológiával, magas tetős cserép és síkpala fedéses kivitelben. Homlokzata vakolt, színezett, diszkrét díszítő 
elemekkel, jó állapotú. Az épület pinceszint, földszint és 4 emelet szintbeli kialakítású, klasszikus belvárosi bérház 
jellegű, belső udvaros, többlakásos lakóépület. Az épület állaga jó, esztétikai szempontból közepesnek mondható.

Az értékelt ingatlan a társasházi alapító okiratában 4. számmal jelölt, az alaprajzon a 4. jelű, földszinti, utcai bejáratos, 
''üzlethelyiség" megnevezésű. Utcai bejárattal rendelkezik, mely a Déri Miksa utca felől kialakított. Az ingatlan a 
helyszíni szemlekor hasznosítás alatt nem állt, utolsó hasznosítási formája nem ismert.
A bejárati ajtó kétszárnyas, thermo üvegezésű, fa fokozatú, lehúzható vagyonvédelmi ráccsal felszerelt.
Az ingatlan az alaprajz szerint iroda, zuhanyzó, előtér és WC helyiségekből áll, természetben az iroda és előtér - 
zuhanyzó közti falat elbontották.
Az üzlethelyiségekben fűtésre alkalmas készülék nincs, a használati meleg víz biztosítása villanybojlerről üzemeltetett, 
de a készülék jelenleg nem működik. Önálló villany és víz mérőórákkal rendelkezik, gáz közmű nem került bevezetésre.
Az üzlethelyiségben mosdó és WC található a víz és csatorna rendszer, valamint az elektromos hálózat használható 
állapotú
Jövőbeni hasznosításának legoptimálisabb formája üzlethelyiségként érhető el. Az üzlethelyiség felújítandó műszaki és 
esztétikai állapotú.
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4.3. Helyiségkimutatás

Helyiségek Helyiség padozata Fal Alapterület 
Ím21

Módosító 
tényező

Korrigált 
terület [m21

Földszint

iroda kerámia járólap festett 8,38 100% 8,38

előtér kerámia járólap

200 cm. 
magasságig 
csempézett, 

felette festett

2.85 100% 2,85

zuhanyzó kerámia járólap

200 cm. 
magasságig 
csempézett. 

felette festett

2,24 100% 2,24

WC kerámia járólap

160 cm. 
magasságig 
csempézett, 

felette festett

1,25 100% 1,25

Összesen: 14,72 14,72

Alapterületek összesen: 14,72

Az értékelés során figyelembe vett hasznos alapterület [m2]:

Megjegyzés:
Az alapterületi méreteket a kapott dokumentáció és a helyszíni mérés alapján vettük figyelembe.
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5. ÉRTÉKELÉS

5.1. Az értékelés módszere

Az értékbecslések a TEGOVA útmutató elvei és módszertani ajánlásai (EV5 2016), a többször módosított 25/1997.
(Vili. 1.) PM rendeletben és a mindenkor érvényes egyéb jogszabályokban előírtaknak megfelelően készülnek.

Az értékelés módszerei két fő kategóriába oszthatók:
- piaci érték alapú módszerek
- költségalapú értékelések
A piaci viszonyokon alapuló módszerek két fő csoportba oszthatjuk:
- piaci-forgalmi adatokra épülő értékelés
- hozadéki (vagy más néven hozamszámításon alapuló) értékelés

Az értékelést legalább kétféle, lehetőség szerint mind a háromféle módszerrel el kell készíteni Ezt kővetően értékek és 
eltérések elemzése alapján, az óvatosság elvét követve kell az értékelési szakvéleményben az egyeztetett forgalmi 
értékre, illetve a hitelbiztosítéki értékre javaslatot tenni.
Lakóingatlanok, építés alatt álló lakóingatlanok, valamint beépítetlen lakótelkek esetében, meghatározott értékhatár 
alatt megengedett egyetlen értékelési módszer alkalmazása is.

5.1.1. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer
Olyan eljárás, melynek során az értékelést végrehajtó szakértő az értékelendő ingatlan elemeit összehasonlítja az adott 
körzetben, a közelmúltban értékesített vagy értékesítésre felajánlott ingatlanok paramétereivel, majd elvégzi az 
eltérések alapján szükséges korrekciókat. Minél közvetlenebb összehasonlításra nyílik lehetőség, annál pontosabb a 
becsérték. Olyan ingatlanok értékbecslésénél használjuk, amelyeknek van jellemző piaci forgalmuk. Pld.: családi házak, 
lakások, beépítetlen földterületek telkek, stb.

A módszer fő lépései:

♦ az alaphalmaz kiválasztása
» összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése
* fajlagos alapérték meghatározása
s értékmódosító tényezők elemzése
» fajlagos alapérték módosítása, fajlagos érték számítása
e végső érték számítása a fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként
« összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése

Az összehasonlítás alapjául rendszerint a következő tényezők szolgálnak:

a műszaki szempontok
9 építészeti szempontok
• használati szempontok
« telekadottságok
9 infrastruktúra
• környezett szempontok
• jogi szempontok

Az értéket az ingatlan környezetében fellelhető hasonló típusú ingatlanok adásvételi/kínálati adatainak felhasználásával 
határoztuk meg.
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5.1.2. A hozamszámításon alapuló értékelési módszer

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

1. Az ingatlan lehetséges (alternatív) használati módjainak elemzése.
2. A jövőbeni bevételek és kiadások becslése használati módonként.
3. Jövőbeni pénzfolyamatok felállítása használati módonként.
4. A tőkésítési kamatláb meghatározása.
5. A pénzfolyamok jelenértékének meghatározása.
6. A legmagasabb jelenérték kiválasztása, mint hozamszámításon alapuló érték.

A hozam elvű érték megállapításánál alkalmazott különleges megkötések:

A piaci érték meghatározására az ingatlan leggazdaságosabb és legjobb hasznosítását kell előirányozni, függetlenül a 
jelenlegi hasznosítástól, és ennek megfelelően a legmagasabb jelenértékű hasznosítási formát kell az ingatlan értékeként 
elfogadni.

A hitelbiztosítéki érték meghatározásának folyamatában a piaci érték meghatározásakor, ha a jelenlegi használat nem 
azonos a leggazdaságosabb és legjobb használattal, a jelenlegi használatot kell figyelembe venni. Nem lehet a 
szerződéssel lekötött bérleti díjaknál magasabbakat vélelmezni, még akkor sem, ha a piac ezeket elfogadná. A piaci 
szintnél magasabb tényleges bérleti díjakat csak a szerződéssel biztosított időtartamra lehet figyelembe venni. A 
hitelbiztosítéki értékelés során csak reál (inflációtól megtisztított) kamatláb alkalmazható.
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5.1.3. Költségalapú értékelési módszer

A költségalapú értékmegközeh'tés lényege, hogy az ingatlan újra-eloállítási költségéből le kall vonni az idő múlása miatti 
avulást, majd ehhez kell hozzáadni a felépítményekhez tartozó földterület értékét.
Ez a módszer fejezi ki legkevésbé a tényleges piaci viszonyokat. Építés alatt lévő létesítménynél, károsodott 
létesítménynél, takart műtárgynál, valamint olyan esetekben alkalmazható, ha más módszer nem áll rendelkezésre.

A módszer fő lépései:

1 a telekérték meghatározása
2 a felépítmény újraépítési vagy pótlási költségének meghatározása.
3 avulások számítása
4 a felépítmény újra-előállítási költségéből az avulás levonása és a telekértékkel való összegzése

A földterület értékét annak üres állapotban való értékelésével kell megállapítani, vagy a piaci összehasonlító 
adatok elemzésén alapuló módszer, vagy különleges esetben a hozamszámításon alapuló módszer szerint.

A pótlási költség olyan szerkezeteket és építési munkát takar, amellyel az értékelés időpontjában a meglévő 
funkciók (de esetleg más szerkezetek és műszaki megoldások) a legkisebb költséggel, de azonos hasznossággal 
pótolhatóak lennének.

Az újraépítési költségben a meglévő szerkezetek változatlan újrateremtésének költségeit kell előirányozni, 
függetlenül azok jelenlegi hasznosulásától.

A pótlási és az újraépítési költség együttesen: újra-előállítási költség. Az újra-előállítási költségbe kell érteni a 
közművesítés!, a tervezési, az engedélyezési, 3 vállalkozási, a kivitelezési, a beruházói, a pénzügyi és minden egyéb 
ténylegesen fizetendő költséget.

Ezeket a költségeket a tényleges építési piaci árak alapján kell meghatározni.

Az épület újra-előállítási költségébe az épületgépészetet és a belsőépítészeti elemeket is bele kell érteni, míg a 
mobiliákat ki kell zárni.
Az újra-előállítási költség általános forgalmi adót nem tartalmazhat.
Az ingatlan megépítésének eredeti költségeiből vagy annak könyv szerinti értékéből indexálással levezetett újra
előállítási érték csak kivételes esetben fogadható el.

Ilyen eset lehet:
- ha az ingatlan néhány éven belül készült és ha a bekerülési költségeket megbízhatóan dokumentálták 

- az avulás az idő múlása miatti értékcsökkenés.

Három fő eleme:
■ a fizikai romlás

- funkcionális avulás
- környezeti (piaci) avulás

12
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Az avulási elemek lehetnek kijavíthatóak vagy ki nem íavíthatóak.

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 keil 
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
- kertvárosi, családi ház jellegű épületek 50-80 év
- ipari és mezőgazdasági épületek 20-50 év

A funkcionális avulás a gazdaságtalan, korszerűtlen megoldásokat jelenti. Az értékelőnek mérlegelnie kell a 
® korszerű létesítményadta, a vizsgált létesítményhez képest többletszolgáltatásait, illetve azokat a korszerű 

követelményeket, amelyeket a vizsgált létesítmény képtelen kielégíteni.

A környezeti avulásban számba kell venni a környezetben bekövetkezett minden olyan változást, amelynek 
e negatív, esetleg pozitív hatása van az ingatlan értékére. A negatív környezeti avulás az ingatlanon elvégzett 

beruházással teljes mértékben soha nem állítható helyre.

Az avulás mértékét a három említett avulási kategóriában, százalékosan kell megadni. Számítása történhet 
• becslés alapján, vagy részletesebb elemzések útján. A műszaki szemléletű avultságbecslések után a funkcionális és

a környezeti avulást külön kell megbecsülni.

Az újra-előállítási költséget az avultsággal csökkentve és a telekértékkel növelve adódik eredményül a 
költségalapon számított forgalmi érték.

A hitelbiztosítéki érték megállapításánál alkalmazott különleges megkötések:

A hitelbiztosítéki érték meghatározásának folyamatában a piaci érték meghatározásakor a költségalapú módszer 
• elsősorban ellenőrző számításokra szolgálhat. Kisebb jelentőségű, kiegészítő épületeknél, takart létesítményeknél 

és mezőgazdasági létesítményeknél alkalmazható önállóan.

Épülő létesítmények esetében az eljárás akkor alkalmazható, ha az építés gazdaságossága már egyéb módon 
e

bizonyított.

Hitelbiztosítéki érték esetében az újraépítési költség csak kivételes alkalmakkor használható, az értékelőnek a 
pótlási költséget kell alkalmaznia.

• A hitelbiztosítéki értékelés során csak az átlagos igényszintnek megfelelő kivitelezés pótlási költsége fogadható el.

Ha a környezeti avulási elem meghaladja a 20 százalékot, az értékelés ezen módszere a jelentős becslési 
pontatlanság miatt a hitelbiztosítéki érték megállapítására túl kockázatos, és ezért nem alkalmazható.
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5.2 Az ingatlan értékének meghatározása

Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer

Értékmódositó tényezők Értékelt ingatlan Összehasonlító 
ingatlan 1.

Összehasonlító 
ingatlan 2.

Összehasonlító 
ingatlan 3.

Összehasonlító 
ingatlan 4.

az ingatlan címe:
1084 BUDAPEST, 

Víg utca 28. 
földszint

Vili,, Fecske utca
Vili,, 

Népszínház utca
Vili., Mátyás tér Vili., Víg utca

az ingatlan megnevezése: üzlehely’ség
utcai bejáratos 
üzlethelyiség

utcai bejáratos 
üzlethelyiség

utcai bejáratos 
üzlethelyiség

utcai bejáratos 
üzlethelyiség

ingatlan korr. területe (m2) 15 45 16 44 33

kínálat K /tényLadásvétel T K K K K

kínálati ár /adásvételi ár (Ft} 22 2S0 000 10 900 000 28 0OŰ 00O 19 400 000

kínálat / adásvétel ideje (év, hó) 2021. febr.. 2021, febr.. 2021. febr.. 2021. febr..

fajlagos alapár (Ft/m2) 494 444 681 250 636 364 587 879
kínálati / eltelt idő korrekció -10% -10% -10% -10%

Módosított fajlagos alapár (Ft/m‘) 445 000 613 125 572 727 529 091

Összehasonlításba vont ingatlanok rövid leírása:

Ingatlan 1.
2001-2010 között épült, földszinti, újszerű állapotú, utcai bejáratos üzlet helyiség.

Ingatlan 2.
1900-as évek elején épült lakóépület földszintjén, utcai bejáratos, nagy belmagasságú, 
közepes állapotú üzlethelyiség.

ingatlan 3.
1900-as évek elején épült lakóépület földszintjén, utcai és udvari bejárattal rendelkező, 
nagy belmagasságú, közepes állapotú üzlethelyiség.

ingatlan 4.
1900-as évek elején épült lakóépületben utcai bejárattal rendelkező, jelenleg lakásnak 
kialakított, félszuterén, jó állapotú üzlethelyiség.

Adatok forrása: ingatlan.com, otthonterkep.hu, saját adatbázis

Értékmódositó tényezők elemzése:
Értékmódositó tényezők Összehasonlító 

ingatlan 1.
Összehasonlító 

ingatlan 2,
Összehasonlító 

ingatlan 3.
Összehasonlító 

ingatlan 4.szempontok részletezése
építészeti szempontok alapterület 20% 0% 20% 10%
építészeti szempontok építés ideje -10% 0% 0% 0%
műszaki szempontok belmagasság 10% 0% 0% 0%
műszaki szempontok műszaki állapot -20% -10% -10% -20%
környezeti szempontok elhelyezkedés 15% -5% -5% 0%
építészeti szempontok félszuterén 0% 0% 0% 15%
Összes korrekció: 15% -15% 5% 5%
Korrigált fajlagos alapár: 511750 521156 601 364 555 545
Átiagár kerekítve: 547 454
Ingatlan számított értéke: 8 211 808 Ft

Az ingatlan piaci összehasonlító módszerrel meghatározott forgalmi értéke (kerekítve): 
8 210 000 Ft

azaz Nyolcmillió-kettőszáztízezer- Ft.
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1084 BUDAPEST, 'Víg utca 28. földszint Hrsz 3492Ô/0/A/4

Értékmeghatározás hozamszámításon alapuló értékelési módszerrel

Értékmódosító tényezők 
megnevezései

értékelt 
ingatlan

Összehasonlító 
ingatlan 1.

Összehasonlító 
ingatlan 2.

Összehasonlító 
ingatlan 3.

az ingatlan címe:
1084 BUDAPEST, 

Víg utca 28. 
földszint

Vili., József 
körút

Vili., Baross 
utca

Vili., vásár utca

hasznosítható terület (mz) 15 22 16 25
kínálat K / tényt.adásvétel T K K K
kínálati díj /szerz. bérleti díj (Ft/hó) 150 000 62 992 125 984
kínálat / szerződés ideje (év, hó) 2021. febr.. 2021. febr.. 2021. febr.
fajlagos alapár (Ft/m2/hó) 6 818 3 937 5 039
kínálat / eltelt idő korrekció -5% -5% -5%
kínálat / eltelt idő miatt módosított fajlagos alapár 
(Ft/m7hó)

6 477 3 740 4 787

Összehasonlításba vont ingatlanok rövid leírása:

Ingatlan 1. Földszinti, utcai bejáratos, galériázott, közepes állapotú üzlethelyiség.

Ingatlan 2. Földszinti, utcai bejáratosjó állapotú üzlethelyiség.

Ingatlan 3. Földszinti, utcai bejáratos, galériázott, felújított üzlethelyiség.

Adatok forrása: ingatlan.com, otthonterkep.hu, saját adatbázis

Értékmódosító tényezők elemzése:

Értékmódosító tényezők Összehasonlító 
ingatlan 1.

Összehasonlító 
ingatlan 2.

Összehasonlító 
ingatlan 3.

eltérő alapterület 5% 0% 10%
galéria -10% 0% -10%
elhelyezkedés -15% 5% 0%
utcai bejárat 0% 0% 0%
eltérő műszaki állapot 0% 5% -10%
Összes korrekció: -20% 10% •10%
Korrigált fajlagos alapár: 5 182 4 114 4 309
Korr. fajlagos alapár kerekítve (Ft/m2/hó) 4 535

15
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108-4 BUDAPEST, Víg utca 28 faid^nt Hr$z. 34926/0/A/4

Hozamszámítás Mennyiségek Összegek
Használat szempontjából hasznos terület jm*): 15
Bevételek:
Meglévő szerződések/piaci adatok szerint: 4 535
Kihasználtság: 85%
Figyelembe vehető éves bevétel: 693 837 Ft
Költségek:
Fenntartási költségek az éves bevételből (%) 3% 20 815 Ft
Menedzselési költségek az éves bevételből (%) 3% 20 815 Ft
Felújítási költségalap az éves bevételből (%) 3% 20 815 Ft
Költségek összesen: 62 44S Ft
Eredmény:
Éves üzemi eredmény: 631 392 Ft
Tőkésítési ráta (%) 7,5%
Tőkésített érték: 8 418 559 Ft
A kiadáshoz szükséges ráfordítás (Ft/m2) 125 00O -1 875 000 Ft
Korrigált nettó tőkésített érték: 6 543 559 Ft
Korrigált bruttó tőkésített érték: 8 310 320 Ft

Az ingatlan hozamszámításon alapuló módszerrel meghatározott értéke (kerekítve):
8 310 000 Ft

azaz Nyolcmillió-háromszáztízezer- Ft.
Megjegyzés:
A fenti érték per-, igény- és tehermentes kiürített állapotra vonatkozik.



1084 3UDAPESL Víg utca 23. földszint Hrsz. 34926/0/A/4

Eszmei hányadhoz tartozó telekterület értékének meghatározása:

Értékmódosító tényezők Értékelt ingatlan Összehasonlító 
ingatlan 1.

Összehasonlító 
ingatlan 2.

Összehasonlító 
ingatlan 3.

Összehasonlító 
ingatlan 4.

az ingatlan címe:
1084 BUDAPEST, 

Víg utca 28. 
földszint

VI1!., Dobozi utca
VliiKarácsony 

Sándor utca
Vili., Orczynegyed VHU

Orczynegyed

telek területe (m2) 934 2 276 752 922 1 400
kínálat K /tényLadásvétel T K K K K
kínálati ár /adásvételi ár (Ft) 455 200 000 215 460 000 280 000 000 480 000 000
kínálat ! adásvétel ideje (év, hó) 2021.01 2021.01 2021.01 2021.01
fajlagos alapár (Ft/m2) 200 000 286 516 303 688 342 857
kínálati / eltelt idő korrekció -10% -10% -10% -10%
Módosított fajlagos alapár (Ft/m2) ISO 000 257 864 273 319 308 571

Összehasonlításba vont ingatlanok rövid leírása:

Ingatlan 1. Ll Vlll-5 övezet, zárt sorú beépítésű építési telek, beépíthetőség 50%, összközműves telek.

Ingatlan 2. Il VIII-2 övezet, zárt sorú beépítésű építési telek, beépíthetőség 60%, összközműves telek.

Ingatlan 3.
Építési övezet: Lí-Vlll-1. Beépíthetőség 65 % Színtterületi mutató: 4 Összközműves építési 
telek.

Ingatlan 4.
Építési övezet: Ll-Vlí 1-1. Beépíthetőség 65 % Szintterületi mutató: 4 Összközműves építési 
telek, jogerős építést engedéllyel,

Adatok forrása: ingatlan.com, otthonterkep.hu, saját adatbázis

Értékmódosító tényezők elemzése:
Értékmódosító tényezők Összehasonlító 

ingatlan 1.
Összehasonlító 

ingatlan 2.
Összehasonlító 

ingatlan 3.
Összehasonlító 

ingatlan 4szempontok részletezése

Környezeti szempontok elhelyezkedés 15% 10% 10% 0%
Telekadottságok: telek területe 15% 0% 0% 10%
Használati szempontok: besorolás 15% 5% 0% 0%
Jogi szempontok: engedély 0% 0% 0% -10%
Összes korrekció: 45% 15% 10% 0%
Korrigált fajlagos alapár: 261000 296 544 300 651 308 571

Átlagár kerekítve: 291 692

Telek számított értéke: 272 439 909 Ft

Eszmei hányadhoz tartozó telekterület (m2): 4,11

Eszmei hányadhoz tartozó telekterület számított értéke: 1 198 736 Ft

Eszmei hányadhoz tartozó telekterület értéke kerekítve: 1 200 000 Ft

ingatlan.com
otthonterkep.hu
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6. AZ INGATLAN EGYEZTETETT FORGALMI ÉRTÉKE

6.1. Módszerek indoklása

Megbízó tájékoztatása szerint az értékelést az ingatlan piaci-forgalmi értékének igazolásához kívánja használni. Ennek 
megfelelően a szakértői feladat az ingatlan piaci-forgalmi értékének meghatározása, mely érték meghatározására a piaci 
adatokon alapuló összehasonlító elemzéses módszert fő módszerként, a hozam alapú módszert ellenőrző módszerként 
alkalmaztam.

A költség alapú módszer a vagyontárgy újraelőállítási költségéből indul ki, albetétes ingatlanok esetében elvégzése 
nehézkes, nem ad megfelelő megközelítést az ingatlan piaci-forgalmi értékére vonatkozóan, ezért ezt a módszert nem 
alkalmaztam.

Az ingatlan piaci forgalmi értékét legjobban az összehasonlító adatokon alapuló érték meghatározás fejezi ki. A hozam 
alapon számított érték mérsékeltebb, gyakran alulértékelt árat mutat. A piaci érték is tartalmazza a befektetők 
megtérülési elvárását is.
Tekintve, hogy a két módszer által kapott érték csekély mértékben tér csak el egymástól, a végső értéket a két módszer 
által kaoott érték átlagával határoztam meg.

Az alkalmazott módszerek Módszer Számított érték 
(Ft]

Súly (%)
Súlyozott érték

ingatlan értéke piaci összehasonlító módszerrel: fő módszer 8 210 000 Ft 50% 4105 000 Ft
Ingatlan értéke költségalapú módszerrel: nem alkalmazott 0 Ft 0% 0 Ft
Ingatlan értéke hozamalapú módszerrel: fő módszer 8 310 000 Ft 50% 4 155 000 Ft
Az ingatlan egyeztetett értéke: 8 260 000 Ft

Az ingatlan egyeztetett értéke (kerekítve):

8 260 000 Ft

azaz Nyolcmillió-kettoszázhatvanezer- Ft.

6.2. Likvid érték meghatározása

Forgalmi érték meghatározása abban az esetben, amikor nem áll kellően hosszú idő az értékesítésre, vagy kényszerű 
okok miatt gyors eladást keli eszközölni. Ilyen esetekben jellemzően a kialakult piaci értéknél alacsonyabb értéken 
történik az eladás.
A piaci tendenciákat és az ingatlan jellegét figyelembe véve a becsült piaci forgalmi érték realizálásához a megfelelő 
intenzitású kínálati piacon tartás mellett minimum 6 hónap időszükségletet becsülünk.
Három hónapon belüli értékesítést célozva, ún. gyorsított értékesítést kell feltételeznünk.
Az értékelt ingatlan esetében, tekintettel az ingatlan jellegére, elhelyezkedésére, műszaki és funkcionális adottságaira, 
valamint az aktuális piaci helyzetre, egy feltételezett 3 hónapon belüli értékesíthetőség esetén a likvid értéket a piaci 
forgalmi érték 65%-ában határozzuk meg.

Az ingatlan likvid értéke:
Az ingatlan egyeztetett értéke: 
Korrekció mértéke (levonás):

8 260 000 Ft
35%

Az ingatlan likvid értéke (kerekítve): 5 370 000 Ft
azaz Ötmiilió-háromszázhetvenezer- Ft.



1084 BUDAPEST, Vig utca 28 földszint Hrsz. 34926/0/A/4

7. KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK

A HE5ZTÎA 2000 Bt által készített értékbecslői szakvéleményben ismertetett adottságokkal rendelkező ingatlan 
értékeléséhez a következőket szükséges figyelembe venni:

© a szakértő az ingatlant, mint tiszta tulajdonú forgalomképes és tehermentes ingatlan tulajdonjogát értékeli a 
helyszíni szemle időpontjában megismert készültségben és állapotban;

e az átadott iratok tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot (jogcím, vagyonjogok érvényessége, 
stb.) szakértő nem végzett. Az ingatlan forgalomképességének jogi eredetű korlátozásáról a tulajdoni lapon 
bejegyzetteken túlmenően nincs tudomása, és ezért felelősséget nem vállal. Nem vizsgálta az értékelt ingatlannal 
szemben esetlegesen fennálló terheket és kötelezettségeket, feltételezte, hogy a tulajdonjog átruházásának 
időpontjában az ingatlan használatával közvetlenül összefüggő tartozás (közüzemi díjak, építményadó, stb.) nem 
áll fenn;

® 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 engedélyjóváhagyás 
és felhatalmazás rendelkezésre áll, illetve ezek beszerezhetők, vagy megújíthatók;

• az esetlegesen fennálló, de érzékszervi vizsgálattal nem észlelhető értékbefolyásoló tényezőkért (pl.: rejtett 
szerkezeti hibák, épületszerkezet, felhasznált anyagok, talajfelszín alatti problémák, környezetre ártalmas anyagok 
jelenléte stb.) szakértő nem vállal felelősséget;

* az érték magában foglalja az épületek rendeltetésszerű használatához szükséges épületgépészeti berendezések és 
felszerelések értékét, nem tartalmazza azonban az ingóságok vagy mobil eszközök értékét;

• a szakvéleményhez csatolt iratok és dokumentumok csak az ingatlan bemutatását szolgálják;
• az általunk meghatározott értékek a fentiekben vázolt feltételeken alapulnak, Megrendelő által történő 

felhasználás esetén érvényesek.
• ezen értékbecslés Értékelő előzetes engedélye nélkül, sem egyben, sem részeiben nem publikálható, 

megadottól eltérő célra nem használható.

Alulírott LEVELEK! TÜNDE (szül.: 1963-01-26, an.: Bán Erika), az OKI 53-341-01(ingat!anvagyon~értékelő és közvetítő) 
végzettséggel rendelkezem, a névjegyzékben szerepelek. Ellenem, valamint az általam képviselt vállalkozás ellen nincs 
folyamatban peres eljárás, nem részesültem írásbeli figyelmeztetésben szakszerűtlen munkavégzés miatt a 
szakigazgatási szerv részéről, szakmailag elismert vagyok, jó referenciákkal rendelkezem.

Budapest, 2021. február 4. Leveleki Tünde
ingatlanvagyon-értékelő 

06183/2010

boriandras
Ceruza

boriandras
Ceruza

boriandras
Ceruza
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1. Az egyéb ónálló ingatlan adatai: 
megnevezés te rule t

m2
szobák száma

e gé s z / r é 1
eszmei hányad tulajdoni

uzle thelyiség
Be jegyző határozat ;

15 0 0 44/1QÜQŰ or.k or m.
999983/1999/1999.03.01

11030/1995/1995 .06 .07bejegyző határozat: 1 
Társ aaház
Az önálló ingatlanhoz artoznak az ala pító okiratban meghatáro

n.REsz
tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 1110 3 0/1995/1995.06.0' 
jogcím; 1991. évi XXXIII. tv'. 166332/1993 /1993 .07 . u> 
jogcím: eredeti felvétel 11103 0/T9 95/199 5 .06 .07 
jogállás : tulajdonos
név; VIII.KÉR. ÖNKORMÁNYZAT
cím: 1082 BUDAPEST '/III.KÉR. Baross utca 65-67.



Kft. Lakáselidegenítési Dokumentációs Rendszer Józsefvárosi un/w..

Társasháztulajdont alapító okirat

Budapest, VHL kér. Víg u. 28,

/. Általános rendelkezések
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=..íR.ronesí W.L kx . 405. czarrú ?.dddw,i ,x'n. 34926. r.:v r.v 

zr ■ Lzí.Kcn •• k-r-. - 28. szám ad"; és a heiy cnkarmj-'y’aL kjiúrőlauos -Hakm—
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v ítn.::’-, 'Ovêby* az I9"7- di 1, Se. ‘vmh. 1 es a rnu.ÖÄU- a.dprajzokna-n m
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//, Ä közős és külön tulajdon

az hqaűar.'-éiet.-k einúiá'oias.3 5s mcnhayv'crzásá.',
\rr y* m 4nyes ki;lun tuk|donu mgauanoiva re/'.u e-ovasa wài ï,g n>cq3k iy ü.-.j

A. Közös tulajdonú ingatianrészek.-

1. A tulajdonoslársak közös tulajdonában maradnak:
• . : tervei z ' íc 'urict1.-'. cs <í m.A< ak Li. k-vc: kc-ü in

ki. ^eick 934.00m-

G ':. Epidet ÍjQQŐieg^s icne-hordó szerkezete :

íVI. Epuictv ^szintes tcherhof do szerkézért és lupusudó,

O' V ■’có redóiszerkozek- iclóhéj.aiássd és a kdjc^olódó szerkezeink,

0 4. HorlokzamK a kap-sc!5-tó .szurAezeiekkt'!;

i? V . k vos nekiictck sv'oszurói. .di- cs padló burkolat.,

■ 5 ! Gó;íjszn-d g<_‘-ncvczctCncs az épôletioe v<3‘g a kjiun -.mmco-i,
v-ftgázóvezctékeinek kütusé;c'

í V 8i odramos vczutrxhuiœ • m- úm.la.n tü,úno ;.. nó; a ’--ülőn 11Jakm s ...-m.s
d _-Ki gc';o>. nv—córopiig, r. s. vus hely vj^ek űrije-, a’ukvt-mns i'.4r>rr

< X. G !.’v.\<:_k háiuz-j! a' in-'nbi. löriuz.C bc:s rdakozás-u. a nulon i . :..j f b.uAú 
isztásmeny. {.

ü X. L : a kaponTúitö szurkaai'Jvd egyetemben (gépészo? szc: kezelek)

Budapest V!H. kér. Víg u. 28.



2. A Közös tulajdon I 0000/10000, azaz uzezer/ttzezei hányadból áll.

A té'sasháznoz összesen 52 dz kúton :„'qcc’-ú mgctíAn tartóz k.

3. Külön tulajdonú ingatlanok
Aj. egyes tu^ldonostársdK kJöntuí&jdonába kern',ick a következő, tcm.isszulben megoszU’r 
beánscgegyuKesuk azok tartozékává!, továbbá a közös tu^jdonú ingatianrészekbő! i£ruzú
tulajdon; illetőséggel együtt

. A ojöapcst Főváros Jázsefvámsi Onkormuny.uúú! bet: a terveken í. számrraí ,e:őit, Budapest V". 
405/1 szátnú tulajdon lapun 34926,W1 nrs. j!a: felvett, természetben a Budapest VJL ken, V-g u. 
2.8. ‘sz>! 33 m' óApleru-urü nem lakás cél j rely,ség (sutiét), a hozzá tartozó me'^^heiytsegekke és a 
közös tu'ajdo rcxbi 100/ ; 0000 há-’yad

2 '. Su.1apes! róvá'os Józsefvárosi Önkormányztot Ae-’i a ‘eveken 2. számmal Jelölt, Budapest V/,. ke-. 
403,2 ‘.jhflür.’ spon 34926/A2 írsz. aijU fcivuú, turmuszether a Budapest VA. ke-,. Vlq t, 
28, fszt-i, ' szobás, 20 m- alapterületű í.zt-u’ és lakás és a közös tulajdonbó: 61/10000 hányad.

3 A mi-Apest r.nva-os JöeseKárysi Crikormánvzamt i'.e’.i a teveken 3. számmal jeiök. Budnp?-' Vili. ke-. 
403’3 s-árú luiajUGrb lapo s 3452670 h-sz. a'dU kivett, le-rrAszetbcn a Budapest VUi ^r. V.<, u. 
28 Árt-n?-?J ! IS n avptu.'u.c'.ú m- 2kás célú heyr.ug íü?íet/. a h/jzzd i a. uú 
rne:. ékne'yfséguKkuí >zs a kuzus tuíujdGr.'x) 36ú/íü000 nányad.

' 4. A Bv.JapuSi “övé-os Józse-W-'i Or'kGmvry. atui ..^li a tavukén 4, szárrTai ee. », -xrad tes: V .. ke 
4Û5/1 számé : ;2idoni bpcv 34926/A 4 !--ez Jatt fevru. természetben a Budapest VÎA kr„ Víc u 
’ ct. íszt- , ’ 5 .r -j -ipiurüiuiO ran ick.l- -cr'ú I vAíség pz.eí.,' a hurzé ^rtu/ j •.nelékheiyi'véq-jkke. es - 
suzós ■d.'/á:.'r>óó; 44/1 000u Hnyaa

E-ad-ftv^t VÛL kev Víg v ?6
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I
I
I '' 4. Uzi cl 3.

34926 hrs/.. aku Li, a? a i.z'rajzon 4 számmA jelöli üzkt. amely a ök'^ybUee heiyezki.J cl. takijdűH’ hánya;!.. 44 /WOO A az UUbi helységekből áH ;

iroda H.38 ̂ 2

I ululer 2.66 m2
8 WC 1,29 m2

I Összesen 14,57 m2

!
A 34 >2^ hrsz. akii, a.-, alaprajzon 3 számmal jelük üzlet, amely a fÖds/mten hdyczkciikI cl, tulajdon; hányada 101/10000, ús az alábbi helységekből aU :

iroda 9^4 m2
g iroda 16.C9m2I Untba 3,28 m2
1 előtér 1.04 m2

WC l.Hm2

I élűiét ]583m2

Összesen 33,19 m2

I
ó.Ü/dci 5

J A 34926 hrsz. Úó az abprajzon 6 szamm! jmöií üzlet, ameíy a Rjös/inlcn helyezkedik
cl, tulajdon: hányada 52 ’10<>00, és az aLbhí helységekből ah ;

J üzlet 17,09 m2

Összesen 17,09 m2

I
A 3492Ó hrsz. alatti, a.< alaprajzon 7 s.'.á’nmaj jciO: üzlc'., amely a fokU/enten helyezkedik 
c', tulajuoní hányada 103 /HX'00. cs az. alábbi helvsegekbm áll :

j.uci !3,~5m2
űzöl 15.21 m2
raxUr 2,zh m~
c.du ■ l.lSm2 **
WC ü,72 m2

Összesen 33.81 m2

I ’’

I
Adó
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Ll-VHI jelű zártsorú beépítésű, nagyvárosias lakóterület építési övezeteinek részletes 
előírásai

22.§

(1) Az Ll-VHI jelű építési övezetek területén
a) Az épületek földszinti beépítési mértéke - teremgarázs, intézményi, kereskedelmi 

funkció létesítése, illetve ezek vegyes alkalmazása esetén - az Ll-Vni-5 
kivételével - elérheti a 100%-ot.

b) A felső szintek beépítési mértéke, a már meglévő épületek utólagos udvarlefedése 
esetének kivételével - nem haladhatja meg az előírt beépítési mértéket.

c) 99 Az építési övezet területén létesítendő új lakóházban kiskereskedelmi rendeltetési 
egység csak az épület pinceszintjén, földszintjén, valamint első emeletén alakítható 
ki. a bruttó kereskedelmi célú szintterület legfeljebb 1.000 m' lehet.

d) Az övezetekben létesíthető, lakófunkciót nem tartalmazó közintézményi és 
szállásjellegü intézmények épületeinek beépítési mértéke az 1. számú táblázatban 
meghatározott mértéktől eltérő lehet, földszinti beépítés elérheti a 100%-ot, 
földszint fölötti beépítés elérheti a 80 %-ot, az Ll-VIIl-5 jelű építési övezet 
kivételével.

e)10í,Meglévö tetőtér - kizárólag a meglévő tetösíkok megtartásával - beépíthető, de az 
ingatlan beépítése az 5,0-ös szintterületi mutató értékét nem haladhatja meg.

f)101 alapfokú önkormányzati feladatokat ellátó intézmények esetén az építménymagasság 
1. számú táblázat szerinti legkisebb értékének legalább 6,00 méternek kell lenni. A 
csatlakozásnál az illeszkedés szabályait kell alkalmazni.

(2)102Az építési övezetek területén a telkek és az építmények kialakítására vonatkozó 
paramétereket a 1. számú táblázat tartalmazza.

i. sz. táblázni
Az építési 
övezel jele a lelek megengedeti az épület megengedett

Ll
beépí

tési 
mód

legkisebb kialakítható leanauvobb legkisebb legkisebb ! legnaavobb

területe szélessége beépítési 
mértéke

szimterüleií 
mutatója

terepszini 
alatti 

beépítési 
mértéke

zöldfelületi 
mértéke építménymagassága

m" m % mv m“ % % m

1.1A111 1 Z 500 18 65
s 75

4.00
S4.5Û

85
100PJ

15 16.0 23.0

Ll-Vin-2 z 500 18 60
s 75

3.50
s 4.00

85
100°’

15 
f)H) 16.0 23.0

L1-V11Í-3 z 500 18 60
s 75

3.50
s 4.00’

85
IO()‘U

15
o"1 14.0 19.5

L1-VHM z 500 18 60 
$70

3.50
s 4,00

80 
lÖÜ /

20 12.5 16.0

LI-VIII-5 z 500 18 50
s 75

3.50
s 4.00 70 20 12,5 19.5

w Módosimna a 1 5/2015.(11 L3 I ) önk rendckt 10. k hatályos 2015. április 3-ióL
100 Megállapította az 50/201Î. (IX. 19.) önk. rendelet I2.§ ( I ) bekezdése, hatályba lép 201 Ll 0.19-én

"!i Módosította a 48 20 H. (XH.05.) önk. rendelet 9. § (J ) bekezdése, hatályos 2014. december 5-tok
Ki’ Módositona a 4820 í 4. (XïLÛ5.) önk. rendelet 9% (2) bekezdése, hatályos 2014. december 5oöL 
im

12/2008. (111.18) sz. önk. rendelettel módosult rész
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03. utcai homlokzat a Déri Miksa utca felől îthelyiség az utca felől

05. bejárati ajtó
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Földrajzi térkép: 1084 Budapest, Víg utca 28. földszint
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CPR-Vagyonértékelő Kft. H-1085 Budapest
József körút 69. fez. 1.
(70) 941-64-93
www.ertekbecslesek.com
info@ertekbecslesek.com
Fővárosi Bíróság
Cégjsz: 01-09-942852
Adósz: 22771393-2-42
Nyilv.tart.sz.: C004S0/2010
Iktatószám: JGK-893

ingatlanforgalmi szakvélemény

1084 Budapest Víg utca 18. fsz. 33.

34930/0/A/33 hrsz-ú
raktár ingatlanról

Budapest, 2022. július

Független | Megbízható | Értékmérő
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ingatlanforgalmi szakértői vélemény

ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY
Megrendelő azonosító : JGK-893
Kerületen belüli elhelyezkedése : Csarnok negyed
Ingatlan címe (tul.lap szerint) : 1084 Budapest, Víg utca 18. fsz. 33.
Helyrajzi száma : 34930/0/A/33
Ingatlan megnevezése : raktár
Ingatlan jelenlegi hasznosítása : nincs hasznosítva
Az értékelés célja : Önkormányzat általi megrendelés, bérbeadáshoz
Tulajdoni lap szerinti méret : 136 m2
Pince hasznos alapterülete : 53 m2 Fajlagos m2 ár: 109 170 Ft/m2
Földszint hasznos alapterülete : 83 m2 Fajlagos m2 ár: 428 181 Ft/m2
Társasház telek területe : 691 m2
Eszmei hányad : 594 / 10000
Belső műszaki állapot : felújítandó
Megközelíthetősége : vegyes
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: 41 330 000 Ft

azaz Negyvenegymillió-háromszázharmincezer- Ft.
melyből a telek eszmei értéke: 9 030 000 Ft

azaz Kilencmillió-harmincezer- 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.

Értékelt tulajdoni hányad, értékelt jog :
Helyszíni szemle/fordulónap időpontja :
Szakvélemény érvényessége :
Forgalomképesség értékelése :

Készült: 1 db. eredeti nyomtatott példányban.

Budapest, 2022. július S.

2C? Z JÛL 11. 
í L-

1/1 , tulajdonjog
2022. június 29.
180 nap
forgalomképes

CPR-Vaqyonértékelö Kft

1085 Budapest
227/1^-^,

Lakatos Ferenc 
ingatta nvagyon-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, bérbeadáshoz 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: I ngatlanvagyon-értékelő

3. INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA

A tulajdoni lap tartalmazza az ingatian-
I. rész:
Széljegy tartalma:
Ingatlan címe (túl.lap szerint):
Tulajdoni lap szerinti területe:
Helyrajzi száma:
Ingatlan megnevezése:
Ingatlan jelenlegi hasznosítása:
Bejegyző határozat:
II. rész:
Tulajdonviszony:
III. rész:
Bejegyző határozat:

nyilvántartás szerinti állapotot.

nincs bejegyzés
1084 Budapest, Víg utca 18. fsz. 33.
136,0 m2
34930/0/A/33
raktár 
nincs hasznosítva 
nincs bejegyzés

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 Csarnok negyed kerüietrészében, a Bérkocsis utca és a Déri Miksa utca között 
helyezkedik el, a Víg utcában. Az utca burkolata aszfalt, a parkolás a közterületen fizetős. Környezetében 
jellemzően utcafronton álló 2-4 emeletes társasházak épültek.

Az ingatlan infrastrukturális ellátottsága városrészen belül jó, 200 méteren belül alapellátást biztosító üzletek, 
egészségügyi intézmény, valamint közlekedési csomópont elérhető. Tömegközlekedési eszközök a környéken 50- 
300 méterre elérhetőek.

Tömegközlekedési eszközök:

13 Villamos 13 Autóbusz 0 Trolibusz 3 Metro/Földalatti O Vasút

3. oldal
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INGATLANFORGALMI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

4.2. Ingatlan általános jellemzői

1914. május 4-én Özv. Michl Alajosné a Bérkocsis utca (Bérkocsis u. 25/a) és a Víg utca sarkán álló telken 
építkezésre nyert engedélyt, 1914/lS-ben itt épült fel premodern bérháza - melyet 1916-ban már át is 
alakíttatott, négyemeletesre. Az eredetileg háromemeletes házat a korszak egy kevésbé ismert építésze, 
Zuschmann János tervezte. 1944-ben - mint több épület a környéken - ez a ház is „csillagos ház” volt. (Forrás: 
https://mijozsefvarosunk.blog.hu/2015/02/15/322_vig_utca)

Az aibetét két szintből áll (földszint + pince), bejárata a Bérkocsis utca felé nyitott. A homlokzati síkon 
elhelyezett nyílászárók faszerkezetek, melyek ráccsal vannak védve. A falak festettek, melyet a vizeshelyiségben 
csempe egészít ki, a padozat vegyes (padlófilc, kerámia, szőnyegpadló, simított beton), melyek mind felújításra 
szorulnak. Az ingatlan fűtése gázcirkóról üzemel, kéménybélelésről nincs információnk, a hőleadók alumínium 
radiátorok. A földszinti részen, a legnagyobb alapterületű raktárban egy 12,50 m*-es fémszerkezetű galéria 
kiépített, melyet értéknövelő tényezőként vettünk figyelembe. A galéria alatt a belmagasság 2,20 m, felette 2,04 
m. A földszinti rész egyéb helyiségei 3,47 m belmagassággal rendelkeznek. A pinceszintet szintén a legnagyobb 
alapterületű raktárból lehet megközelíteni, ami 2 helyiségből áll. A kisebb raktár 1,92 m, a nagyobb 1,60 m 
belmagasságú. Falai részben vakoltak, részben téglaburkolattal ellátottak.

Az aibetét víz-, gáz- és villanyórával rendelkezik.

Összességében felújítandó műszaki állapotú ingatlan.

Épület:
Épület építési éve: 1914,1915,1916

Műszaki állapot
Épület szintbeli kialakítása: pince, földszint, 4 emelet
Alapozás, szigetelés: sávalap, nincs szigetelés felújítandó
Függőleges teherhordó szerkezet: tégla felújítandó
Vízszintes teherhordó szerkezet: acélgerendák közötti tégla boltozat felújítandó :
Tetőszerkezete: fa ácsszerkezet, cserép héjazat felújítandó
Épület homlokzata: vakolt, színezett közepes

Értékelt helyiségcsoport: raktár
Belső terek felülete: festett, csempézett felújítandó
Belső terek burkolata: padlófilc, kerámia, szőnyegpadló, simított beton felújítandó
Vizes helyiség(ek) felülete: csempe felújítandó
Vizes helyiség(ek) burkolata: kerámia felújítandó
Külső nyílászárók: faszerkezetek felújítandó
Átlagos belmagassága: fsz: 4,35 m, pince: 1,92 m, 1,60 m, galéria alatt: 2,20 

m, felette 2,04 m
Belső nyílászárók: faszerkezetek felújítandó
Fűtési rendszer: gázcirkó felújítandó
Melegvíz biztosítása: villanybojler (80 1) felújítandó
Meglévő közmű-kiállások: villany, gáz, víz, csatorna közepes
Meglévő közmű mérőórák: villanyóra (2 db), vízóra, gázóra közepes
Felújítás éve: n.a.
Felújítás tárgya:

Ingatlan muscaki állapota összességében: felújítandó

Megjegyzés:

4. oldal
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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 lakóház utcai és a belső homlokzata vakolt, színezett, felújított, ennek ellenére vakolat leválás, talajnedvesség 
nyomai látszanak. Az ereszdeszkázat és az ereszcsatorna gyenge állapotú. Az épület beállt, a teherviselő 
szerkezeteken süllyedésre, alaptörésre, a teherbírás csökkenésére utaló, azonnali beavatkozást igénylő jelek 
nem láthatók.

Albetét:

A burkolatok és felületképzések gyenge műszaki állapotúak, az ingatlan a mennyezeti részen beázik.

• Elektromos áram - kiépített, hitelesített villanyórával rendelkezik
• Vízvezeték - kiépített, hitelesített vízórával rendelkezik
• Közcsatorna - kiépített
• Gázvezeték - kiépített, hitelesített gázórával rendelkezik
• Hőleadó berendezés-alumínium radiátor
• Melegvíz-ellátás-villanybojler
• Gyengeáramú berendezések - nincsenek

Bérlői megjegyzés:

Az ingatlan üres, nincs bérlője.

4.4. Helyiségkimutatás

Helyiségek Padozat Falazat Nettó Korrekció Hasznos
Pince: 100% 0,00 m2
raktár sím. beton részben vakolt 16,82 m2 100% 16,82 m2
raktár sim. beton részben vakolt 35,97 m2 100% 35,97 m2
mérési korrekció 0,21 m2 100% 0,21 m2
Pince ossz: 53,00 m2
Földszinti 0,00 m2
raktár padlófilc festett 18,24 m2 100% 18,24 m2
raktár szőnyegpadló festett 14,79 m2 100% 14,79 m2
raktár padlófilc festett 9,16 m2 100% 9,16 m2
raktár padlófilc festett 31,76 m2 100% 31,76 m2
mosdó kerámia festett+csempe 5,94 m2 100% 5,94 m2
előtér kerámia festett+csempe 1,51 m2 100% 1,51 m2
WC kerámia festett+csempe 1,62 m2 100% 1,62 m2
galéria padlószőnyeg festett 12,50 m2 0% 0,00 m2
mérési korrekció -0,02 m2 100% -0,02 m2
Földszint ossz: 100% 83,00 m1

Összesen: 148,50 m2 136,00 m2
Összesen, kerekítve: 149 m2 136 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. ápriiis 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 mes.

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 Ql)

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 jelenértékének meghatározása.
6. A 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 avuiás értékét, majd a végeredményhez hozzá keil 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 keli 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) 2022. 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: Csarnok negyed
Társasház telek területe: 691 m2
Eszmei hányad: 594 / 10000
Albetétre jutó telek terület: 41,05 m2
Fajlagos átlagár, kerületrészen belül: 220 000 Ft/m2
Diszkontálási tényező: 1.0
Telek eszmei értéke: 9 030 000 Ft , Kilencmillió-harmincezer- Ft

7. oldal
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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: 1084 Budapest, 

Víg utca 18. fsz. 
33.

Vili, kerület, 
Bacsó Béla

IX. kér., 
Ferenc krt.

IX. kér., 
Vámház krt.

Vili. kerület, 
Vay Ádám 

utca

Vili, kerület, 
Baross utca 

123.

megnevezése: pince raktár pince pince raktár raktár

alapterület (m2): 53 52 91 54 80 79
kínálat K / tényl.adásvétel T K K K K K
kínálati ár / adásvételi ár (Ft): 12 700 000 12 900 000 7 500 000 15 790 000 8 500 000
kínálat /adásvétel ideje (év): 2022 2022 2022 2022 2022
kínálat/eltelt idő miatti korrekció: -10% -10% -10% -10% -10%
fajlagos alapár (Ft/m2): 219 808 127 582 125 000 177 638 96 835
KORREKCIÓK

eltérő alapterület 0% 4% 0% 3% 3%
kerületen belüli elhelyezkedés -10% -5% -10% 5% 5%
épületen belüli elhelyezkedés, megközelítése -10% -10% -10% -10% 0%
általános műszaki állapot -10% -5% 5% 0% 0%
eltérő felszereltség (fűtés, szoc.blokk) 0% -5% 0% -10% 0%
szerkezeti károsodások (pl: vizesedés) 0% 0% 0% 0% 0%
belmagasság -10% -10% -10% -10% -10%
ház műszaki állapota 0% 0% 0% 0% 0%
Összes korrekció: -40% -31% -25% -22% -2%
Korrigált fajlagos alapár (Ft/m2): 131665 87 777 93 875 138 024 94 511
Fajlagos átlagár: 109 170 Ft/m2
Ingatlan becsült piaci értéke: 5 786 010 Ft
Ingatlan értéke kerekítve: 5790 000 Ft ő

Összehasonlító adatok leírása:
1. adat: Utcafronti bejáratos, beton padozatú száraz raktár, napfényes szuterénben, 

ingatlan.com/32327801
2. adat: Tégla épület pinceszintjén lévő átlagos műszaki állapotú raktár vizes blokkal. 

ingatlan.com/32493101
3. adat: Tégla épület pinceszintjén lévő romos, két helyiségből álló raktárhelyiség. 

ingatlan.com/29547773
4. adat: Utcafronti bejáratos, beton padozatos, vizesblokkal rendelkező, felújítandó 

raktár, ingatlan.com/32327794
5. adat: Belső udvarról nyíló bejáratos, jelentősen amortizált állapotú, csak víz közművel 

rendelkező raktár

Az ingatlan piaci összehasonlító módszerrel meghatározott forgalmi értéke (kerekítve):
5 790 000 Ft

azaz Ötmillió-hétszázküencvenezer- Ft.

o. oldat
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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. ÖHadatS. ÖH adat 4. ÖH adat 5.
ingatlan elhelyezkedése: 1084 Budapest, 

Víg utca 18. fsz. 
33.

Vili, kér., 
Népszínház 

utca

Vili, kerület, 
Baross utca

Vfll. kerület, 
Salétrom 
utca 8.

Vili, kerület, 
Práter utca

Vili, kér., 
Bérkocsis 

utca

megnevezése: földszint üzlet üziet iroda/üzlet iroda/üzlet üzlet

alapterület (m2): 83 84 163 59 74 60
kínálat K / tényl.adásvétel T K K K K K
kínálati ár / adásvételi ár (Ft): 47 900 000 78 900 000 23 500 000 38 500 000 29 900 000
kínálat /adásvétel ideje (év): 2022 2022 2022 2022 2022
kínálat/eltelt idő miatti korrekció: -10% -10% -10% -10% -10%
fajlagos alapár (Ft/m2): 513 214 435 644 358 475 468 243 448 500
KORREKCIÓK

eltérő alapterület 0% 8% -2% -1% -2%
kerületen belüli elhelyezkedés -5% -5% 5% 0% 5%
épületen belüli elhelyezkedés, megközelítése 0% 0% 15% 0% 0%
általános műszaki állapot -5% -5% 0% -5% -5%
eltérő felszereltség (fűtés, szoc.blokk) -5% -5% 0% -5% -5%
szerkezeti károsodások (pl: vizesedés) 0% 0% 0% 0% 0%
galéria 2% 2% 2% 2% 2%
ház műszaki állapota 0% 0% 0% 0% 0%
Összes korrekció: -13% -5% 20% -9% -5%
Korrigált fajlagos alapár (Ft/m2): 447 010 413 862 428 736 426 570 424 730
Fajlagos átlagár: 428 181 Ft/ml
Ingatlan becsült piaci értéke: 35 539 023 Ft
Ingatlanértéke kerekítve: 35 540 000 Ft

Összehasonlító adatok leírása:
1. adat: utcafronti bejáratos, jó állapotú vendéglátóipar! hasznosítású ingatlan, 

ingatlan.com/31964743
2. adat: Magdolnanegyed, utcafronti bejáratos, közepes állapotú, földszinten 

elhelyezkedő ingatlan, ingatlan.com/32278162
3. adat: Csarnoknegyed, utcafronti bejáratos, átlagos állapotú, szuterénszinten található, 

irodának kialakított ingatlan, ingatlan.com/32435202
4. adat: Belső 3 szintes, jó állapotú, utcafronti bejáratos iroda/üzlet, 

ingatta n.com/32094653
5. adat; Csarnoknegyed, utcafronti bejáratos, átlagos állapotú, vendéglátóipari 

egységnek kialakított ingatlan, ingatlan.com/32183335

Az ingatlan piaci összehasonlító módszerrel meghatározott forgalmi értéke (kerekítve):
35 540 000 Ft

azaz Harmincötmillió-ötszáznegyvenezer- 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:
1084 Budapest, Víg 

utca 18. fsz. 33. Vili, kerület, Horváth 
Mihály tér

Vili, kerület, Mátyás 
tér

Vlíl. kerület, Bacsó 
Béla

ingatlan megnevezése: pince raktár raktár raktár
hasznosítható terület (m2): 53 45 153 65
kínálati díj / szerz. bérleti díj (Ft/hó): 60 000 180 000 100 000
kínálat/szerződés ideje (év, hó): 2022 2022 2022
kinálat/eltelt idő miatti korrekció: -10% -10% -10%
fajlagos alapár (Ft/m2/hó): 1200 1059 1385
KORREKCIÓK

eltérő alapterület -1% 10% 1%
eltérő műszaki állapot, komfortfokozat 0% -10% 0%
kerületen belüli elhelyezkedés -5% 0% ■10%
épületen belüli elhelyezkedés, belmagasság -20% -20% -20%
összes korrekció: -26% -20% -29%
Korrigált fajlagos alapár: 890 Ft/m2/hó 847 Ft/m2/hó 986 Ft/m2/hó
Korr. fajlagos alapár kerekítve: 908 Ft/m2/hó

Összehasonlító adatok leírása:
1. adat: utcafronti szuterén, egy helyiségből álló, száraz pince. 

ingatlan.com/31245547
2. adat: Hang- és hőszigeteléssel, utcai bejárattal rendelkező, jó állapotú, 

szuterénszinten található száraz raktár, ingatlan.com/32418588
3. adat: Raktározásra alkalmas, szárazpince, a Blaha Lujza tér közelében, 

ingatlan.com/21751561

Hozamszámítás
Bevételek:
piaci adatok szerint bevételek : 908 Ft/m2/hó
Kihasználtság: 80%
Figyelembe vehető éves bevétel: 461 990 Ft

Költségek:
Felújítási alap: 5% 23 100 Ft
Igazgatási költségek: 2% 9 240 Ft
Egyéb költségek: 5% 23 100 Ft
Költségek Összesen: 55 439 Ft

Eredmény:
Éves üzemi eredmény: 406 552 Ft
Tőkésítési ráta (számítás 6. old.): 7,5%
Tőkésített érték, kerekítve: 5 420 000 Ft

Ingatlan hozamszámításon alapuló módszerrel meghatározott értéke (kerekítve): 
5 420 000 Ft

azaz Ötmillió-négyszázhúszezer- 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:
1084 Budapest, Víg 

utca 18. fsz. 33.
Vili, kerület. 

Népszínház utca
Vili, kerület, Baross 

utca
Vili, kerület, Nap 

utca 41.

ingatlan megnevezése: földszint üzlethelyiség íroda/üzlet íroda/üzlet

hasznosítható terület (m2): 83 52 60 54
kínálati díj / szerz. bérleti díj (Ft/hó): 149 000 180 000 145 000
kínálat / szerződés ideje (év, hó): 2022 2022 2022
kínálat/eltelt idő miatti korrekció: -10% -10% -10%
fajlagos alapár (Ft/m2/hó): 2 579 2 700 2 417
KORREKCIÓK

eltérő alapterület -3% -2% -3%
eltérő műszaki állapot, felszereltség -10% -10% -10%
kerületen belüli elhelyezkedés 0% 0% 0%
épületen belüli elhelyezkedés 0% 0% 0%
Összes korrekció: -13% -12% -13%
Korrigált fajlagos alapár: 2 241 Ft/m2/hó 2 368 Ft/m2/hó 2 105 Ft/m2/hó
Korr. fajlagos alapár kerekítve: 2 238 Ft/m2/hó

Összehasonlító adatok leírása:
1. adat: jó állapotú, vizes blokkal ellátott utcafronti bejáratos helyiség, 

ingatlan.com/32515616
2. adat: Kálvária tér környékén található, földszinti, jó állapotú helyiségcsoport, 

ingatlan.com/32459674
3. adat: Corvinnegyed, jó állapotú üzlethelyiség, ingatlan.com/32626150

Hozamszámítás
Bevételek:
piaci adatok szerint bevételek : 2 238 Ft/m2/hó
Kihasználtság: 85%
Figyelembe vehető éves bevétel: 1 894 691 Ft

Költségek:
Felújítási alap: 5% 94 735 Ft
Igazgatási költségek: 2% 37 894 Ft
Egyéb költségek: 5% 94 735 Ft
Költségek összesen: 227 363 Ft

Eredmény:
Éves üzemi eredmény: 1667 328 Ft
Tőkésítési ráta (számítás 6. old.): 6,0%
Tőkésített érték, kerekítve: 27 790 000 Ft

Ingatlan hozamszámításon alapuló módszerrel meghatározott értéke (kerekítve);
27 790 000 Ft 

azaz Huszonhétmillió-hétszázkitencvenezer-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 
[*3

Súly 
[%]

Súlyozott érték 
[Ft]

Ingatlan értéke piaci összehasonlító módszerrel: 41330 000 Ft 100% 41 330 000 Ft
Ingatlan értéke költségalapú módszerrel: OFt 0% OFt
Ingatlan értéke hozamalapú módszerrel: 33 210 000 Ft 0% OFt
Az ingatlan egyeztetett értéke: 41 330 000 Ft

41330 000 Ft

azaz, Negyvenegymtlííó-háromszázharmincezer- 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 értékbefolyásotó 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.
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ingatlanforgalmi szakértői vélemény

8. ÖSSZEFOGLALÁS

Az értékeit ingatlanra vonatkozó dokumentumok és a piaci viszonyok tanulmányozása után, valamint az értékelési 
számítások alapján az alábbiakat rögzítjük:

Ingatlan címe: 1084 Budapest, Víg utca 18. fsz. 33.

Ingatlan piaci forgalmi értéke: 41 330 000 Ft
Negyvenegymillió-háromszázharmincezer- Ft.

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

Szakvélemény fordulónapja
Szakvélemény érvényessége 
Forgalomképesség értékelése

: 2022. június 29.
: 180 nap
: forgalomképes

Budapest, 2022. július 5.

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
Térképmásolat másolata
Alaprajz
Társasház alapitó okirat (részlet)
Ingatlanra vonatkozó engedély (pl.: ép.eng.)
Adásvételi szerződés
Ingatlan elhelyezkedését mutató térkép
Fényképfelvételek

S 
□ 
El
S 
□ 
□ 
E3 
E
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MELLÉKLETEK: 1084 Budapest, Víg utca 18. fsz. 33. Hrsz: 34930/0/A/33
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MELLÉKLETEK: 1084 Budapest, Víg utca 18. fsz. 33. Hrsz: 34930/0/A/33

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRAT (RÈSZLET1

TÁRSASHÁniiLy^ okirat

A jÇ:.V

FáUhivaUJj
taSíj -v.., ... ., <• . w.

ÁLTALÁNOS RENDEIKEZES £K

3.

VJ íe .-^5í

íár*

A Főv.Józsefvárosi Ingatlanok önkormányzati Kezelő At 
Vállalata /Budait, Vin.Ör.u.S./ a 32/19691/KT^./
Kora.sz.rendelet 2 /T/ bekezdésében foglaltak alap-
ján a ház ingat járok elidegenítése érdekében fa Bp.Vm. ‘ ■ / 
álO.sz. tulajdoni lapon és a 3-1930 hrsz. alaki felvon 'Cic^na-fví'Afá'tsp
691 m2 alaptenTetü a Bp.Vili.Józsefvárosi Önkormányzat 
tulajdonában és a Józsefvárosi Ingatlanok Örlkomány- 
zatí Kezelő Vállalata kezelésében álló, teniés-zetben a
Bp.Vili.Víg ii.18.sz. alatti inga liant 
rajz alapján tarsasl'ézzá alakítja át.

a niellékel r, terv'

A rársasház lakásait a helyiségeit <az 1977.évi 11.sz. 
tvr., valamint a jelen alapitó okirat rendelkezései
nek megfelelően, mint öröklakásokat és helyiségeket, 
természetben megosztva a telek és a közös tulajdonban 
maradó részek közös Ivísználatának jogával, a kijelölt 
elidegeni.to szerv utján értékesítve a vevők személyi 
tulajdonába adja át azzal, hogy a mindenkori tulaj- 
denostársak egymás közötti pgviszonytá az 1977. évi 
ll.sz. tvr. és az alapító okiratban foglaltak az aláb
biak szeri ni. szabályozzák.

H.

KÖZÖS KERÜLŐ VALYONRÉSZiK

A lek
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MELLÉKLETEK: 1084 Budapest, Víg utca 18. fsz. 33. Hrsz: 34930/0/A/33

16. oldal



MELLÉKLETEK: 1084 Budapest, Víg utca 18. fsz. 33. Hrsz: 34930/Q/A/33

AlAPHAJZ (földszint)

17. oldal
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----------------Víg utca 18. fsz. 33. Hrsz: 34930/0/A/33

ALAPRAJZ (pince)

18. oldal
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MELLÉKLETEK: 1084 Budapest, Víg utca 18. fsz. 33. Hrsz: 34930/0/A/33

TÉRKÉP-FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

01. térkép

03. utcakép (Bérkocsisuk

19. oldal



MELLÉKLETEK: 1084 Budapest, Víg utca 18. fsz. 33. Hrsz: 34930/0/A/33

06. bejárat 07. raktár

08. raktár 09. raktár feletti galéria

10. raktár 11. gázóra

20. oldal



MELLÉKLETEK: 1084 Budapest, Víg utca 18. fsz. 33. Hrsz: 34930/0/A/33

12. vízóra 13. wc

14. villanybojler 15. konyha

16. zuhanyzó 17. raktár

2X. sidal



MELLÉKLETEK: 1084 Budapest, Víg utca 18. fsz. 33. Hrsz: 34930/0/A/33

18. gáz cirkó 19. raktár

20. raktár 21. lépcső

22. raktár 23. villanyóra

22: oldal



MELLÉKLETEK: 1084 Budapest, Víg utca 18. fsz. 33. Hrsz: 34930/0/A/33

24. pince lejárata 25. pince belső tere

26. pince belső tere 27. pince belső tere

28. pince belső tere 29. beázás

23, oldal



Értékesítés (Balaton Boglárka)

Feladó: László Bártfai <avantimmo@gmail.com>
Küldve:
Címzett:

kedd 2022. július 5 20:41
CPR-Vagyonértékelő Kft

Másolatot kap: ertekesites@jgk.hu
Tárgy: Re: 893JGK-1084 Budapest, Víg utca 18. fsz-pince. 33

Kedves Kollégák!

Az értékbecslést felülvizsgáltam, a forgalmi érték rendben.

Üdvözlettel: Üárttái kásádé igazságügyi szakértő
Avant.íminő Kit.

<info6r4ertekbecslesek.com> ezt írta (időpont: 2022. júl. 5., K, 12:03):

Kedves Kollégák,

A mellékletben küldöm a tárgyi ingatlan értékelését ellenőrzésre, 

üdvözlettel:

Lakatos Ferenc
C P R - V agy o n é rté k e I ö K ft 
ügyvezető 
06709416493

Független | Megbízható | Értékmérő 
www.ertekbecslesek.com

[Oldalszám]

mailto:avantimmo@gmail.com
mailto:ertekesites@jgk.hu
info6r4ertekbecslesek.com
http://www.ertekbecslesek.com


CPR-Vagyonértékelô Kft. H-1085 Budapest 
József körút 69. fez. 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-894

ingatlanforgalmi szakvélemény

1084 Budapest, Víg utca 28. fsz. 1.

szám alatti

34926/0/A/l hrsz-ú
üzlethelyiség ingatlanról

Budapest, 2022. július

Független | Megbízható | Értékmérő

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


INGATLANFORGALMI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY
Megrendelő azonosító
Kerületen belüli elhelyezkedése
Ingatlan címe (túl.lap szerint) 
Helyrajzi száma 
Ingatlan megnevezése 
Ingatlan jelenlegi hasznosítása 
Szobák száma

Komfortfokozat
Az értékelés célja
Tulajdoni lap szerinti méret 
Helyiségcsoport redukált alapterülete 
Társasház telek területe
Eszmei hányad

Belső műszaki állapot 
Megközelíthetősége 
Értékelés alkalmazott módszere

: JGK-894
: Csarnok negyed
: 1084 Budapest, Víg utca 28. fsz. 1.
: 34926/O/A/l
: üzlethelyiség 
: nincs hasznosítva

: Önkormányzat általi megrendelés, bérbeadáshoz
: 33 m1
: 33 m2 Fajlagos m2 ár: 538 262 Ft/m2
: 934 m2

: 100 / 10000
: felújítandó
: utcai földszint
: 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: 17 760 000 Ft

azaz Tizenhétmillió-hétszázhatvanezer- Ft.
melyből a telek eszmei értéke: 2050000 Ft

azaz Kettőmillió-ötvenezer- 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.

Értékelt tulajdoni hányad, értékelt jog 
Helyszíni szemle/fordulónap időpontja 
Szakvélemény érvényessége 
Forgalomképesség értékelése

: 1/1 , tulajdonjog
: 2022. június 29.
: 180 nap
: forgalomképes

Készült: 1 db. eredeti nyomtatott példányban.

Budapest, 2022. július 5.

2022 JúL 2 l

CPRVagyo^é^®’°^

. ..„ciaClf>kZ01T:

Lakatos Ferenc
ingatlanvagyon-értékelő

Nyilvántartási szám: 1398/2006.

2. oldal
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Értékesítés (Balaton Boglárka)

Feladó:
Küldve:
Címzett:
Másolatot kap:
Tárgy:

László Bártfai <avantimtno@gmail.com> 
kedd 2022. július 5 20:43 
CPR-Vagyonértékelő Kft 
ertekesites@jgk.hu
Re: 894JGK-1084 Budapest, Víg utca 28. fsz. 1

Kedves Kollégák!

Az értékbecslést félülvizsuáitarm a forgalmi érték rendben.

Üdvözleúel: Bánfai László igazságügyi szakértő 
Avant.hnmo Kft.

<info@eitekbecslesek.com> ezt írta (időpont: 2022. júl. 5., K. 12:19):

Kedves Kollégák,

A mellékletben küldöm a tárgyi ingatlan értékelését ellenőrzésre,

üdvözlettel:

Lakatos Ferenc
CPR-Vagyonértékelő Kit
ügyvezető
06709416493

Független ) Megbízható i Értékmérő
www.ertekbecslesek.com

[Oldalszám]

mailto:avantimtno@gmail.com
mailto:ertekesites@jgk.hu
mailto:info@eitekbecslesek.com
http://www.ertekbecslesek.com
boriandras
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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, bérbeadáshoz 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): 1084 Budapest, Víg utca 28. fsz. 1.
Tulajdoni lap szerinti területe: 33,0 m2
Helyrajzi száma: 34926/0/A/l
Ingatlan megnevezése: üzlethelyiség
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 Csarnok negyed kerületrészében, a Bérkocsis utca és a Déri Miksa utca között 
helyezkedik el, a Víg utcában. Az utca burkolata aszfalt, a parkolás a közterületen fizetős. Környezetében 
jellemzően utcafronton álló 2-4 emeletes társasházak épültek.

Az ingatlan infrastrukturális ellátottsága városrészen belül jó, 200 méteren belül alapellátást biztosító üzletek, 
egészségügyi intézmény, valamint közlekedési csomópont elérhető. Tömegközlekedési eszközök a környéken 50- 
3CXD méterre elérhetőek.

Tömegközlekedési eszközök:

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

3. oldal



ingatlanforgalmi szakértői vélemény

4.2. Ingatlan általános Jellemzői

Az épület saroktelken fekszik, a Víg utca és a Déri Miksa utca találkozásánál. A társasház kisméretű égetett 
téglafalazattal, acélgerendás poroszsüveg födémmel, faszerkezetű cseréppel héjait magastetővel épült 1911- 
ben, tervezője Freund Dezső volt.

A vizsgált ingatlan a kapubejárattal szemben állva jobbra az első ingatlan, közvetlen utcafronti bejárattal. A 
bejárati ajtó faszerkezet, amely hullámos vasredőnnyel van védve. Az ingatlan egy hátsó bejárattal is 
rendelkezik, amely a belső udvarról nyílik, ennek ajtaja ráccsal van védve. A belső tér üzlet, raktár, közlekedő, 
wc, tusoló helyiségből áll, belmagassága 4 m. A falazat részben csempézett, részben burkolatlan, a 
villanyvezetékek lógnak a falból, a cementlap sok helyen töredezett. Melegvíz ellátás nem biztosított, vízvételi 
lehetőség van.

Villanyóra és vízóra kiépített, gázóra nincs, gázcsonk van.

Bejárati nyílás magassága 2,30 m.

Összességében felújítandó műszaki állapotú utcafronti ingatlan.

épület:
épület építési éve: 1911

Műszaki állapot
Épület szintbeli kialakítása: pince, földszint, 4 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 közepes

Értékelt helyiségcsoport: üzlethelyiség
Belső terek felülete: festett, részben csempézett, részben burkolatlan felújítandó
Belső terek burkolata: cementlap felújítandó
Vizes helyiség(ek) felülete: burkolatlan felújítandó
Vizes helyiség(ek) burkolata: cementlap felújítandó
Külső nyílászárók: faszerkezetű nyílászárók, bejárat vasredőnnyel 

védett
közepes . ;

Bejárati nyílás magassága: 2,30 m átlagos
Átlagos belmagassága: 4 m magas
Belső nyílászárók: faszerkezetű, egyszárnyú nyílászárók felújítandó
Fűtési rendszer: gázcsonk felújítandó
Melegvíz biztosítása: nincs
Meglévő közmű-kiállások: villany-víz-gáz-csatorna felújítandó
Meglévő közmű mérőórák: villanyóra, vízóra felújítandó
Felújítás éve: n.a.
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:

A lakóház utcai és a belső homlokzata vakolt, színezett, felújított, ennek ellenére vakolat leválás, 
talajnedvesség nyomai látszanak. Az ereszdeszkázat és az ereszcsatorna gyenge állapotú. Az épület beállt, a 
teherviselő szerkezeteken süllyedésre, alaptörésre, a teherbírás csökkenésére utaló, azonnali beavatkozást 
igénylő jelek nem láthatók.

Albetét:

A belső tér felújításra szorul, a helyiségek falazatáról részben hiányzik a burkolat, a villanyvezetékek lógnak a 
falból, az áramtalanító főkapcsoló sincs rögzítve, nem biztonságos.

• Elektromos áram - kiépített, hitelesített villanyórával rendelkezik
• Vízvezeték-kiépített, hitelesített vízórával rendelkezik
■ Közcsatorna - kiépített
• Gázvezeték-gázcsonk van, hitelesített gázórával nem rendelkezik
• Hőleadó berendezés - nincsenek
• Melegvíz-ellátás - nincs
• Gyengeáramú berendezések - nincsenek

Bérlőt megjegyzés:

Az ingatlan üres, nincs hasznosítva.

4.4. Helyiségkimutatás

Helyiségek Padozat Falazat Nettó Korrekció Hasznos

üzlet cementlap
festett, részben 

burkolatlan
18,01 m2 100% 18,01 m2

raktár cementlap
festett, részben

burkolatlan
3,22 m2 100% 3,22 m2

közlekedő cementlap festett, részben 
burkolatlan

8,55 m2 100% 8,55 m2

WC cementlap burkolatlan 0,92 m2 100% 0,92 m2
tusoló cementlap burkolatlan 2,21 m2 100% 2,21 m2
mérési korrekció 0,09 m2 100% 0,09 m2

Összesen: 33,00 m2 33,00 m2
Összesen, kerekítve: 33 m2 33 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 szolgáinak:
- 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.
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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 keli 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) 2022. 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 javithatóak.

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: Csarnok negyed
Társasház telek területe: 934 m2
Eszmei hányad: 100 ! 10000
Albetétre jutó telek terület: 9,34 m2
Fajlagos átlagár, kerületrészen belül: 220 000 Ft/m2
Diszkontálási tényező! 1,0
Telek eszmei értéke: 2 050 000 Ft , Kettőmillió-ötvenezer- 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. ÖHadat3. ÖH adat 4. ÖHadat5.
ingatlan elhelyezkedése; 1084 Budapest, 

Víg utca 28. fsz.
1.

Vili, kerület, 
Kálvária tér 

12.

Vlií. kerület. 
Kálvária utca

Vili, kerület, 
Corvin- 
negyed

Vili. kerület, 
Orczy tér

Vili, kerület, 
Víg utca 2.

megnevezése: üzlethelyiség üzlet üzlet üzlet üzlet üzlet

alapterület (m2): 33 28 24 33 55 42
kínálat K / tényl.adásvétel T K K K K K
kínálati ár/adásvételi ár (Ft): 21 500 000 20 000 000 26 800 000 34 300 000 27 600 000
kínálat /adásvétel ideje (év): 2022 2022 2022 2022 2022
kínálat/eltelt idő miatti korrekció: -10% -10% -10% -10% -10%
fajlagos alapár (Ft/m2): 691 071 750000 730 909 561273 591 429
KORREKCIÓK

eltérő alapterület -1% -2% 0% 4% 2%
kerületen belüli elhelyezkedés 0% 0% -5% 5% 0%
épületen belüli elhelyezkedés, megközelítése 0% 0% 0% 0% 0%
általános műszaki állapot -10% -15% -15% -15% -15%
eltérő felszereltség (fűtés, szoc.blokk) 0% -10% 0% 0% 0%
szerkezeti károsodások (pl: vizesedés) 0% 0% 0% 0% 0%
galéria -5% 0% -5% 0% -5%
ház műszaki állapota 0% 0% 0% 0% 0%
Összes korrekció: -16% -27% -25% -6% -18%
Korrigált fajlagos alapár (Ft/m2): 580 500 549 000 548 182 529 841 483 789
Fajlagos átlagár: 538 262 Ft/m2
Ingatlan becsült piaci értéke: 17762 646Ft
Ingatlan értéke kerekítve: 17 760000 Ft

Összehasonlító adatok leírása:
1. adat: Magdolnanegyed, utcafronti bejáratos, közepes állapotú, galériázott 

üzlethelyiség, ingatlan.com/31477021
2. adat: Magdolnanegyed, utcafronti bejáratos, jó állapotú üzlethelyiség, vizes blokkal, 

Sngatlan.com/32744616
3. adat: Corvínnegyed, utcafronti bejáratos, jó állapotú, galériázott üzlethelyiség, 

ingatlan.com/32571267
4. adat: Orczynegyed, utcafronti bejáratos, jó állapotú üzlethelyiség, karbantartott 

állapotú társasházban, ingatlan.com/32522724
5. adat: Csarnoknegyed, utcafronti bejáratos, jó állapotú üzlethelyiség, vizes blokkal, 

galériával, ingatlan.com/32726085

Az ingatlan piaci összehasonlító módszerrel meghatározott forgalmi értéke (kerekítve);
17 760000 Ft

azaz Tizenhétmillio-hétszázhatvanezer- 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:
1084 Budapest. Víg 

utca 28. fsz. 1.
Vili, kerület, Korányi 

Sándor utca
Vili, kerület. 

Csarnoknegyed
Vili, kerület, 

Népszínház-negyed

ingatlan megnevezése: üzlethelyiség üzlet üzlet üzlet

hasznosítható terület (m2): 33 32 33 35
kínálati díj / szerz. bérleti díj (Ft/hó 110 000 145 000 150 000
kínálat / szerződés ideje (év, hó): 2022 2022 2022
kínálat/eltelt idő miatti korrekció: -10% -10% -10%
fajlagos alapár (Ft/m2/hó): 3 094 3 955 3 857
KORREKCIÓK

eltérő alapterület 0% 0% 0%
eltérő műszaki állapot, felszereltség -15% -15% -15%
kerületen belüli elhelyezkedés 0% 0% 0%
épületen belüli elhelyezkedés 0% 0% 0%
Összes korrekció: -15% -15% -15%
Korrigált fajlagos alapár: 2 627 Ft/m2/hó 3 361 Ft/m2/hó 3 286 Ft/m2/hó
Korr. fajlagos alapár kerekítve: 3 091 Ft/m2/hó

Összehasonlító adatok leírása:
1. adat: Földszinti, jó állapotú, utcafronti üzlet, vizes blokkal és teakonyhával, 

ingatlan.com/32670878

2. adat: Utcafronti, jó állapotú, hatalmas üvegfelülettel rendelkező üzlet, kiépített 
vizes blokkal, ingatlan.com/327S8224

3. adat: Népszínháznegyed, utcafronti bejáratos, földszinti, jó állapotú üzlet, vizes 
blokkal, ingatlan.com/32691891

Hozamszámítás
Bevételek:
piaci adatok szerint bevételek : 3 091 Ft/m2/hó
Kihasználtság: 85%
Figyelembe vehető éves bevétel: 1 040431 Ft

Költségek:
Felújítási alap: 3% 31213 Ft
Igazgatási költségek: 2% 20 809 Ft
Egyéb költségek: 5% 52 022 Ft
Költségek összesen: 104 043 Ft

Eredmény:
Éves üzemi eredmény: 936 388 Ft
Tőkésítési ráta (számításé, old.): 6,0%
Tőkésített érték, kerekítve: 15 610 000 Ft

Ingatlan hozamszámításon alapuló módszerrel meghatározott értéke (kerekítve):
15 610 000 Ft 

azaz Tizenötmillió-hatszáztízezer- 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: 17 760 000 Ft 100% 17 760 000 Ft
Ingatlan értéke költségalapú módszerrel: 0 Ft 0% 0 Ft
Ingatlan értéke hozamalapú módszerrel. 15 610 000 Ft 0% OFt
Az ingatlan egyeztetett értéke: 17 760 000 Ft

Ingatlan egyeztetett értéke (kerekítve):
17 760 000 Ft 

azaz, Tizenhétmíllió-hétszázhatvanezer- 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).
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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: 1084 Budapest, Víg utca 28. fez. 1.

Ingatlan piaci forgalmi értéke: 17 760 000 Ft

azaz Tizenhétmillió-hétszázhatvanezer- Ft.

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

Szakvélemény fordulónapja
Szakvélemény érvényessége
Forgalomképesség értékelése

: 2022. június 29.
: 180 nap
: forgalomképes

Budapest, 2022. július 5.

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
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
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MELLÉKLETEK: 1084 Budapest, Víg utca 28. fsz. 1. Hrsz: 34926/0/A/l
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Budapest Fővárat Konmnytmrala Földhivatali Főosztály

Bidspctt. XI. Büdiíciúút 5£ 1519 Hudipcst. Pf 415

Nem bité les tulajctali hp • Teljes másolat
Mzsj-crriekt: □m:8ó5íiCö4/2&5277í3C'22 « w

Û6

BUDAPEST V1JI.KKR.

Belterület 34S2G/Ü/Ä./1 sia»
1084 euoapesi vhi.kzr. it. "felulvizagála t 

j.RÉSE .........—■

szánta ntóL hányad tulajdoni ^rntál

úethelyiség 3 1 Ü Û

Bejegyző határáéit: lúü 145/1997/1391.06.05

999963,•3999 fi 999.03 .ÛÏ

2. bejegyző határosat- 1110 J Ú/I 995/199 5 . ÜC . 07

1ÜÜ/1ŰÜUÜ

lűú/lúúüü • ( $5 j

lóiTó hatàrozat^MW®Sil997/ï997 ,Ù6 Ü5

TàraaBhaz
Az ónálló ingatlanhoz tartoznak az ala pitó okiratban negha^feoz"'^^:’ helyisegek.

Q.KESE

bajegysó határozat, élkazesi idő :
1ÚCU 45/19975
ooc.--.aoc >>c -À

jogeíns; 1991. évi .«Kill. t®. 166 332/199 3/1993.07^^..

jogcím: eredeti felvétel 1Ï1ÜÏÛ/Ï99S/1995.Ü&.07
jogállás, tulajdonos
név; Wri.KER. Ö*ORM«4V’ZAT
cin: 1ÖS2 BUDAPEST VIII.KÉR. Baross utca 65-<^^ 1’

'tulajdoni hányad: 1/1 torlo határozat .CS. 2 2

bejegyző határozat, érkezési idő- 1ú§^4S/Í^Mt.997.ü6 _C5

1Ú614 5/3997/1997 űö . Û1

jO-Tcim: adásvétel 
jogállás: tulajdonos 
név ; Tápay Istvánná 

sz.név: Szabó Anna 
szól. ; 1920

g&

10S5 BUDAPEST VIJ József kórtér 44 2. en*let 11

'tulajdoni hanyaa: l/'|j ^^órw“éatÁramát ; XOÚ S$7y1. 
bejegyző határozat, M'kízwljiadő; 13219Ú/1/ÍÚÚ5/U 5 

í^'A. <S1'

jogzire: öröklés t --x 
jogállás: tulaicion^^^

szol . 

a .név
cm

név. Tápay

: State Tä&a

lUg kVEST Vili: KB-k. József korút 44.

lúü56 ,Ü5 .ÛÔ

EoiyötK a kővetkező lapon

N
em

 h
ite

le
s t

ul
aj

do
ni

 la
p 

N
em

 h
ite

le
s t

ul
aj

do
ni

 la
p 

N
em

 M
et

es
 tu

la
jd

on
i l

ap

Nem háeles tulajdoni lap Nem lütetes tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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MELLÉKLETEK: 1084 Budapest, Víg utca 28. fsz. 1. Hrsz: 34926/0/A/l
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Bild apist Főváros Koiminytuvatila FőkjhivsnkFő osaályBudapest. XI, Budafokiét 59 ISIS Budapest. Pf 4>S
Nem bitek* tulajdoni lap • Teljes másolat

Megrendelem s;ârn:50Ciô&iUSÛ5277/î£‘2î

BUDAPEST VIII. KER.

Bal tom la’. ?492€/ü/A/l holyrajai síim

Folytatás az tjozö bfirol 
..................................... ................... —"............—........................... n.BESZ

M. tula’ücox hányod; 1/1

bejegyző határozat, evkezssx idc; 1 HÚSU/l 'JÍS/' 1W S.Üó . Ű1 
jogcítt: 199I. é«i. XXiíIIJ . tv.
logcirt; âredâtx
■jogcinu - kzi^atírás

jogállás : tola jdonca 
név; Vili.KER ÔtWOBMWZÎÂT 
cin 1ÜSÍ BUDAPEST VIII.KÉR. Baross utca ÉS-tiT.

OidaL
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MELLÉKLETEK: 1084 Budapest, Víg utca 28. fsz. 1. Hrsz: 34926/0/A/l

TÁRSASHÁZAUPÍTÓ OKIRAT (RÉSZLET)

laisa^HaiLUtajuuitt aiapau un.it at.

Budapest, Vili. kér. Víg u. 2B.

i. Általános rendelkezések

T G0»4- Bp V*8,ke'. Or u. h..-«.;. mint mustért; Hszkíoíc 
B'Xiape'tó Mit Ke-, 405, szársú tuajdon. lapon 34lX?.&. r-sz. sied -szerc; 

icrtneszfdhen Buíp>pcsi, Ví'i kér., Víg u. 29. szám a!ál;: és a helyi ónkortnányzal KiMrckíPs idaidcmá: tój
^émyô: kéFVÂ^&esîùlcu- . •iítetez - a ; ■

évi ._XXV;:' í.z h és ti 321 modosi® 1994. Zv* XYÍí st. ’t « ;j 4 í Ç95 íí-.. 28.; pnsnrmányza!: mn.pçit-: tóp..
;; <9'7 évi 11, sz. i«, ben te a mellékei: alap’ujZü-Khan u.«^kők

: a »mr. tolóidon.; incöda’-a, ’ kczós tuiaidonha uak tfígai'ör-fészekbró hoxzauk tar!
r.»iÄpd -prié' bevlíK a vAPkkei megkócni i'c.A'czed -acas-vétet SOTtSdések iö-rej«!!tSg
•o.i.’iíd.jnn.ir rrsr.srínaK

U. A közös és külön tutidon
az •ngatiitrjeszex e:r.>íSáru^>ó és n^hsíiroz&AS, 

vóiamir.! coyzs koinn íjiajdanii inQirtianokra nézve e^eíáílósdog megiMpwasa

A. Kotos lukjjdunú ingatlanrészek:

ï A tulajdonoslirsak közös tulajdonában maradnak;
niéliekó;! twv-cktn fehér!eleit cs n ir.úSz.iisi tekásMn korul/’

retek 934.00 rr;

■’’• ír Epéiét fuugctejes tencrnardó «crkcziKcl;

Xi? Enufer íenedKrdó szwXezçttà. és íapcsfetÖ;

ü/X ~eiu fcdélsíKk'.'.rsde, tetönéidtajsa; és a kapcsolódó szerkeiéiek,

2 v Homiijlußink æ kapcsdórkj szerkezetekkel;

2V; Közös hefpsegek njéászáró;. fal- és pariid bu'kixitai;

Ovi Gépészei; gcrin;>'szciéí<ek óz epuieib« va.'ö l?e<öiéswi a külön îuîzijdom üictösi
«ágazó’v’ezeiéktónek .kötéséig:

óX«í. EsekUpmcs vezeiékdákrzat az épJeiie tönénó hckótásid- s kúton lúiBplnrv il eróséneK 
■riektromos nvéröóiáiáia. a kázori heMsécek ’e-fes aiefc-romc» hàfâjaiÆ,

‘s íx Gázvezeték hálózat 32. épületbe ió’íé.nd ÍX-CtóÜ3koz<í:»-,á< a kuiö'1 tu'iiKión; i7<y.iiseoer
f&oyasztásmér^

'‘ X '^t a kápcsnlótjó szKkexetcávd scyæembûn pjepés-et! stzerkczviek;
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MELLÉKLETEK: 1084 Budapest, Víg utca 28. fsz. 1. Hrsz: 34926/0/A/l

.190 5J -m'

2. A közös tulajdon 10OO0/1ÛÔGO. axaz tizftter tízei er hányadból áll.

A asszésér p> c;t. f.-iXi'- napim ^aatku ; icimzrk

B. Külön tulajdonú ingatlanok
Az egyes tuiajdanostársak küloniuiajdcmába kerülnek a következő. természieíbcr: megosztott 
hclyiSÉgegyüncáck azok tartozékaival, továbbá a közös tulajdonú ingaua.næszckbô: hozzájuk taiiozo 
tulajdon, ilietóségge! együtt.

I 1. A Budapest Főváros Józsefvárosi önkormányzata: ilie’J a terveken I. számmal jelűit, Budapest Vlií. kér. | 
í 405'1 számú tuiajdoni lapon 34926/A/l hrsz. alatt 'evett, természetben a Budapest Vili. kér.. Víg u. | 
j 28. fszt-i: 33 m? alapterületű rém lakás célú helyiség (üzleti, a hozzá tanozó mellékhelyiségekkel és a
I közös tulajdonból 100/10000 hányad.

2 . A Budapest Főváros Józsefvárost Önkormányzatai illeti a terveken 2. számmal jelölt, Budapest Vili. kér 
405-2 számú tulajdoni lapon 34926A-2 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest Vili. ken. Víg u. 
28. fszt-i. ] szobás. 20 rm /íiapterütetű üzlei és lakes és a közös tuiajdonpói 61/j 0000 hányán.

3 A Budapest Főváros Józsefvárosi Onkormányzcíot illeti a terveken 3. számmal jeióít.. Budapest Vili, kei 
405/3 számú tulajdoni lapon 3492&.V3 hra. alatt felvett, természetben a Budapest Wi. kei.. Víg u 
28. f szí-pincei. 1'8 m-' alapterületű nem lakás célú helyiség (t.:zlul}. a hozzá tartó?-', 
mellékhelyiségekkel és a közös tJajdonbói 350’10000 hányad.

4 A Budapest Főváros Józsefváros: Önkormányzatot ilictí a terveken 4. számmal jelölt. Budapest Vili. kér. 
405 A számú tulajdoni lapon: 34926/V4 hrsz. alall fciveit, természetben a Budapest Vili kér., Víg u. 
28. isit-i, ’ ) 5 rrr aiapterülelű nem lakás célú helyiség zjzi&t) a hozzá táti ózd mellékhelyiségekkel és a 
koros tulajdonból 44/10000 hányad.
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MELLÉKLETEK: 1084 Budapest, Víg utca 28. fsz. 1. Hrsz: 34926/0/A/l

TÉRKÉP-FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

J ■ T/ßÜR 0/.S2
r BŐRDÍSZMŰ KFT Kft Ha^aáS.

PGér GyOqySZí-LjT

ndras
■HeL Lúíft.-L &KLyaóí úHergraí Kft

Budüöcsl V HL KcrüieH'

:Prima'Híní
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02. utcakép

01.

03. homlokzat

04, utcafront
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06. bejárat 07. szellőzőrács

09. villanyóra/biztosítéktábla

10. mennyezet 11. áramtalanító fokapcsoló

lâ. aidai
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CPR-Vagyonértékelő Kft. H-1085 Budapest 
József körút 69. fsz. í. 
(70) 941-64-93 
www.ertekbecslesek.com 
info@ertekbecslesek.com 
Fővárosi Bíróság 
Cégjsz: Ol-OS-942852 
Adósz: 22771393-2-42
Nyilv.tart.sz.: COO45O/2O1O 
Iktatószámi JGK-895

ingatlanforgalmi szakvélemény

1084 Budapest, Víg utca 28. fsz-pince 3.

szám alatti

34926/0/A/3 hrsz-ú
üzlethelyiség ingatlanról

Budapest, 2022. július

Független | Megbízható | Értékmérő

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


INGATLANFORGALMI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY
Megrendelő azonosító : JGK-895
Kerületen belüli elhelyezkedése : Csarnok negyed
Ingatlan címe (tul.lap szerint) : 1084 Budapest, Víg utca 28. fsz-pince 3.
Helyrajzi száma : 3492 6/0/A/3
Ingatlan megnevezése : üzlethelyiség
ingatlan jelenlegi hasznosítása : nincs hasznosítva
Az értékelés célja : Önkormányzat általi megrendelés, bérbeadáshoz
Tulajdoni lap szerinti méret : 118 m1
Pince hasznos alapterülete : 54 m1 Fajlagos m2 ár: 146 619 Ft/m1
Földszint hasznos alapterülete : 64 m2 Fajlagos m2 ár: 506 020 Ft/m2
Társasház telek területe : 934 m2
Eszmei hányad : 360 / 10000
Belső műszaki állapot : felújítandó
Megközelíthetősége : vegyes
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: 40 310 000 Ft

azaz Negyvenmíllió-háromszáztízezer- Ft.
melyből a telek eszmei értéke: 7 400 000 Ft

azaz Hétmilhó-négyszázezer-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.

Értékelt tulajdoni hányad, értékelt jog :
Helyszíni szemle/fordulónap időpontja :
Szakvélemény érvényessége :
Forgalomképesség értékelése :

Készült: 1 db. eredeti nyomtatott példányban.

1/1 , tulajdonjog
2022. június 29.
180 nap 
forgalomképes

Budapest, 2022. július 6.

2022 JOL21
• -y . a/; ' y Lakatos Ferenc 

ingatlanvagyon-értékelö j
Nyilvántartási szám: 1398/2006. 

£ 
£ 
í 
í
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Értékesítés (Balaton Boglárka)

Feladó:
Küldve:
Címzett:
Másolatot kap: 
Tárgy:

László Bártfai <avantimmo@gmail.com> 
kedd 2022. július 5 20:44
CPR-Vagyonértékeló Kft
ertekesites@jgk.hu
Re: 895JGKJ084 Budapest, Víg utca 28. fsz-pince. 3-.pdf

Kedves Kollégák'

Az értékbecslést felülvizsgáltam, a forgalmi érték rendben. A 4. oldalon: átlagos állapotú'' Inkább 
felújitandónak látszik a képek alapján.

Üdvözlettel: Bánfai László igazságügyi szakértő
AvanUmmo Kft.

<info@ertekbecslesek.com> ezt írta (időpont: 2022. júl. 5., K, 12:40):

Kedves Kollégák,

A mellékletben küldöm a tárgyi ingatlan értékelését ellenőrzésre, 

üdvözlettel:

Lakatos Ferenc
CPR-Vagyonértékelő Kft 
ügyvezető 
06709416493

Független | Megbízható j értékmérő
www.ertekbecslesek.com

[Oldalszám]

mailto:avantimmo@gmail.com
mailto:ertekesites@jgk.hu
mailto:info@ertekbecslesek.com
http://www.ertekbecslesek.com
boriandras
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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, bérbeadáshoz 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);
Tulajdoni lap szerinti területe:
Helyrajzi száma:
Ingatlan megnevezése:
Ingatlan jelenlegi hasznosítása:
Bejegyző határozat:
//. rész:
Tulajdonviszony:
III. rész:
Bejegyző határozat:

nincs bejegyzés
1084 Budapest, Víg utca 28. fsz-pince 3.
118,0 ms
34926/0/A/3
üzlethelyiség 
nincs hasznosítva 
nincs bejegyzés

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 Csarnok negyed kerületrészében, a Bérkocsis utca és a Déri Miksa utca között 
helyezkedik el, a Víg utcában. Az utca burkolata aszfalt, a parkolás a közterületen fizetős. Környezetében 
jellemzően utcafronton álló 2-4 emeletes társasházak épültek.

Az ingatlan infrastrukturális ellátottsága városrészen belül jó, 200 méteren belül alapellátást biztosító üzletek, 
egészségügyi intézmény, valamint közlekedési csomópont elérhető. Tömegközlekedési eszközök a környéken 50- 
300 méterre elérhetőek.

Tömegközlekedési eszközök:

0 Villamos 0 Autóbusz 0 Trolibusz 0 Metro/Foldalatti □ Vasút
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4.2. Ingatlan általános jellemzői

Az épület saroktelken fekszik, a Víg utca és a Déri Miksa utca találkozásánál. A társasház kisméretű égetett 
téglafalazattal, acélgerendás poroszsüveg födémmel, faszerkezetű cseréppel héjait magastetővel épült 1911- 
ben, tervezője Freund Dezső volt.

A vizsgált üzlethelyiséget utcafrontról lehet megközelíteni, mely nagy üvegportálos utcai bejárattal rendelkezik. 
A vendégtér kerámia burkolatú, melyben a fűtés nincs kiépítve. A belső válaszfalak szétbontásra kerültek, egy 
légtérbe került a kézmosó és vécé. A nyílászárók üveg portálok, melyek jó állapotúak, thermo üvegezésűek.
A pincelejárat melletti részen két különálló vécé volt, itt is a válaszfalak elbontásra kerültek. A fűtés itt sincs 
kiépítve. A betonozott pince, amelynek funkciója nem ismert, két légterű, a belmagassága 2,46 m. A földszinti 
részen 3,90 m. A földszinti belső térben a szerelvények és mosogató szétbontott állapotot mutatnak.

Az albetétben vízóra és villanyóra látható.

Összességében jó fekvésű, felújítandó műszaki állapotú, üresen álló üzlethelyiség.

Előző szemle óta (2019.04.10J nem történt változás az ingatlanban.

Épület:
Épület építési éve: 1911

Műszaki állapot
Épület szintbeli kialakítása: pince, földszint, 4 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 közepes

Értékelt helyiségcsoport: üzlethelyiség
Belső terek felülete: festett, csempézett felújítandó
Belső terek burkolata; kerámia átlagos
Vizes helyiség(ek) felülete: csempe, festett átlagos
Vizes helyiség(ek) burkolata: kerámia felújítandó
Külső nyílászárók: fa szerkezetek átlagos
Bejárati nyílás magassága: 210 cm átlagos
Átlagos belmagassága: pince: 2,46 m; földszint: 3,90 m galériázható
Belső nyílászárók: fa szerkezetek felújítandó
Fűtési rendszer: nincs kiépítve
Melegvíz biztosítása: villanybojler felújítandó
Meglévő közmű-kiállások: villa ny-víz-csatorna átlagos
Meglévő közmű mérőórák: villany-víz átlagos
Felújítás éve: n.a
Felújítás tárgya:

Ingatlan műszaki állapota összességében: felújítandó

Megjegyzés:

Az ingatlan központi helyen fekszik.
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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 épületen a kültéri díszítőelemek és a homlokzati ablakdiszek nem hiányosak, és vakolathullás sem látható 
sehol. A felső szintek kissé szürkék, de korukhoz mérten átlagos állapotúak.

Albetét:

A belső térben a válaszfalak elbontásra kerültek, a szerelvények és a mosogató szétbontott állapotú. A 
földszinti részen statikai hibákat, penészedést nem tapasztaltunk,

• Elektromos áram - kiépített, hitelesített villanyórával rendelkezik
• Vízvezeték - kiépített, hitelesített vízórával rendelkezik
• Közcsatorna - kiépített
• Gázvezeték - nincs
• Hőleadó berendezés - nincs
• Melegvíz-ellátás - villanybojler
• Gyengeáramú berendezések - nincsenek

Bérlői megjegyzés:

Az ingatlan üres, nincs bérlője.

4.4. Helyiségkimutatás

Helyiségek Padozat Falazat Nettó Korrekció Hasznos
Pince: 100% 0,00 m2
pince beton vakolt 13,70 m2 100% 13,70 m2
pince beton vakolt 41,25 m2 100% 41,25 m2
mérési korrekció -0,95 m2 100% -0,95 m2
Pince ossz: 54,00 m 2
Földszinti 0,00 m2
üzlettér kerámia festett+csempe 58,60 m2 100% 58,60 m2
WC kerámia festett+csempe 5,09 m1 100% 5,09 m2
mérési korrekció 0,31m1 100% 0,31 m2
Földszint ossz: 100% 64,00 m2

Összesen: 118,00 m2 118,00 m2
Összesen, kerekítve: 118 m2 118 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 mes.

A hozamszámításon alapuló értékelést 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 Ql)

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)+helyl 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 jelenértékének meghatározása.
6. A legmagasabb jelenérték kiválasztása, mint hozamszámításon alapuló érték.
A módszert általában a jövedelemtermelő képességgel rendelkező ingatlanok esetében alkalmazzák.

ml
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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) 2022. 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, szereit 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: Csarnok negyed
Társasház telek területe: 934 m’

Eszmei hányad: 360 / 10000
Albetétre jutó telek terület: 33,62 m2
Fajlagos átlagár, kerületrészen belül; 220 000Ft/m2
Diszkontálásí tényező: 1,0
Telek eszmei értéke: 7 400 000 Ft , Hétmillió-négyszázezer- 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: 1084 Budapest, 

Víg utca 28. fsz- 
pínce 3.

Vííl. kerület, 
Bacsó Béla

IX. kér., 
Ferenc krt.

ÍX. kér., 
Vámház krt.

Vili, kerület, 
Vay Ádám 

utca

Vtíl. kerület, 
Baross utca 

123.

megnevezése: pince raktár pince pince raktár raktár

alapterület (m2): 54 52 91 54 80 79
kínálat K/ tényl.adásvétel T K K K K K
kínálati ár/adásvételi ár (Ft): 12 700 000 12 900 000 7 500 000 15 790 000 8 500 000
kínálat/adásvétel ideje (év): 2022 2022 2022 2022 2022
kínálat/eltelt idő miatti korrekció: -10% -10% -10% -10% -10%
fajlagos alapár (Ft/m2): 219 808 127 582 125 000 177 638 96 835
KORREKCIÓK

eltérő alapterület 0% 4% 0% 3% 3%
kerületen belüli elhelyezkedés -5% 1% -5% 10% 10%
épületen belüli elhelyezkedés, megközelítése 0% 0% 0% 0% 10%
általános műszaki állapot -10% -5% 5% 0% 0%
eltérő felszereltség (fűtés, szoc.blokk) 0% -5% 0% -10% 0%
szerkezeti károsodások (pk vizesedés) 0% 0% 0% 0% 0%
belmagasság 0% 0% 0% 0% 0%
ház műszaki állapota 0% 0% 0% 0% 0%
Összes korrekció: -15% -5% 0% 3% 23%
Korrigált fajlagos alapár (Ft/m2): 186 397 120 821 125 000 182 256 118 623
Fajlagos átlagár: 146 619 Ft/m2
Ingatlan becsült piaci értéke: 7917426 Ft
Ingatlan értéke kerekítve: 7920000 Ft

Összehasonlító adatok leírása:
1. adat: Utcafronti bejáratos, beton padozatú száraz raktár, napfényes szuterénben, 

ingatlan.com/32327801
2. adat; Tégla épület pinceszintién lévő átlagos műszaki állapotú raktár vizes blokkal. 

ingatlan.com/32493101
3. adat: Tégla épület pinceszintjén lévő romos, két helyiségből álló raktárhelyiség. 

ingatlan.com/29547773
4. adat: Utcafronti bejáratos, beton padozatos, vizesblokkal rendelkező, felújítandó 

raktár, ingatlan.com/32327794
5. adat: Belső udvarról nyíló bejáratos, jelentősen amortizált állapotú, csak víz közművel 

rendelkező raktár

fa ingatlan piaci összehasonlító módszerrel meghatározott forgalmi értéke (kerekítve): 
7 920 000 Ft

azaz Hétmillió-kflencszázhúszezer- 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. ÖHadat3. ÖH adat 4. ÖH adat 5.

ingatlan elhelyezkedése: 1084 Budapest, 
Víg utca 28. fsz- 

pince 3.

Vili, ken, 
Népszínház 

utca

Vili, kerület, 
Corvin- 
negyed

Vili, kerület, 
Orczy tér

Vili, kerület, 
Práter utca

Vili, kér.. 
Bérkocsis 

utca

megnevezése: földszint üzlet üzlet üzlet iroda/üzlet üzlet

alapterület (m2): 64 34 33 55 74 60
kínálat K/tényl.adásvétel T K K K K K
kínálati ár / adásvételi ár (Ft): 47 900 000 26 800 000 34 300 000 38 500 000 29 900 000
kínálat/adásvétel ideje (év): 2022 2022 2022 2022 2022
kínálat/eltelt idő miatti korrekció: -10% -10% -10% -10% -10%
fajlagos alapár (Ft/m2): 513 214 730 909 561273 468 243 448 500
KORREKCIÓK

eltérő alapterület 2% -3% -1% 1% 0%
kerületen belüli elhelyezkedés 0% -5% 5% 5% 10%
épületen belüli elhelyezkedés, megközelítése 5% 5% 5% 5% 5%
általános műszaki állapot -5% -10% -10% -5% -5%
eltérő felszereltség (fűtés, szoc.blokk) -5% -5% -5% -5% -5%
szerkezeti károsodások (pl: vizesedés) 0% 0% 0% 0% 0%
galéria 0% -5% 0% 0% 0%
ház műszaki állapota 0% 0% 0% 0% 0%
Összes korrekció: -3% -23% -6% 1% 5%
Korrigált fajlagos alapár (Ft/m2): 497 818 562 069 S28 158 472 926 469131
Fajlagos átlagár: 506 020 Ft/m2
Ingatlan becsűit piaci értéke: 32 385 280 Ft
ingatlan értéke kerekítve: 32 390 000 Ft

Összehasonlító adatok leírása:
1. adat: utcafronti bejáratos, jó állapotú vendéglátóipari hasznosítású ingatlan, 

ingatlan.com/31964743
2. adat: Corvinnegyed, utcafronti bejáratos, jó állapotú, galériázott üzlethelyiség, 

ingatlan.com/32571267
3. adat: Orczynegyed, utcafronti bejáratos, jó állapotú üzlethelyiség, karbantartott 

állapotú társasházban, ingatlan.com/32522724
4. adat: Belső 3 szintes, jó állapotú, utcafronti bejáratos iroda/üzlet, 

ingatlan, com/32094653
5. adat: Csarnoknegyed, utcafronti bejáratos, átlagos állapotú, vendéglátóipari 

egységnek kialakított ingatlan, ingatlan.com/32183335

Az ingatlan piaci összehasonlító módszerrel meghatározott forgalmi értéke (kerekítve):
32 390 000 Ft

azaz Harminckettőmíllió-háromszázkilencvenezer- Ft.

9. 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:
1084 Budapest, Víg 
utca 28. fsz-pince 

3.

Vili, kerület, Horváth 
Mihály tér

Vili, kerület, Mátyás 
tér

Vili, kerület. Bacsó 
Béla

ingatlan megnevezése: pince raktár raktár raktár
hasznosítható terület (m2): 54 45 153 65
kínálati díj / szerz. bérleti díj (Ft/hó 60 000 180 000 100 000
kínálat / szerződés ideje (év, hó): 2022 2022 2022
kínálat/eltelt idő miatti korrekció: -10% -10% -10%
fajlagos alapár (Ft/m2/hó): 1200 1059 1385
KORREKCIÓK

eltérő alapterület -1% 10% 1%
eltérő műszaki állapot, komfortfokozat 0% -10% 0%
kerületen belüli elhelyezkedés -5% 0% -10%
épületen belüli elhelyezkedés, belmagasság 0% 0% 0%
Összes korrekció: -6% 0% -9%
Korrigált fajlagos alapár; 1129 Ft/m2/hó 1058 Ft/m2/hó 1 261 Ft/m2/hó
Korr. fajlagos alapár kerekítve: 1149 Ft/m2/hó

Összehasonlító adatok leírása:
1. adat: utcafronti szuterén, egy helyiségből álló, száraz pince. 

ingatlan.com/31245547
2. adat: Hang- és hőszigeteléssel, utcai bejárattal rendelkező, jó állapotú, 

szuterénszinten található száraz raktár, ingatlan.com/32418588
3. adat: Raktározásra alkalmas, szárazpince, a Blaha Lujza tér közelében, 

ingatlan.com/21751561

Hozamszámítás
Bevételek:
piaci adatok szerint bevételek : 1149 Ft/m2/hó
Kihasználtság: 90%
Figyelembe vehető éves bevétel: 670 097 Ft

Költségek:
Felújítási alap: 5% 33 505 Ft
Igazgatási költségek: 2% 13 402 Ft
Egyéb költségek: 5% 33 505 Ft
Költségek összesen: 80 412 Ft

Eredmény:
Éves üzemi eredmény: 589 685 Ft
Tőkésítési ráta (számítás 6. old.): 7,5%
Tőkésített érték, kerekítve: 7 860 000 Ft

Ingatlan hozamszámításon alapuló módszerrel meghatározott értéke (kerekítve): 
7 860 000 Ft 

azaz Hétmíllió-nyolcszázhatvanezer- 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:
1084 Budapest, Víg 
utca 28. fsz-pince 

3.

Vili, kerület, 
Népszínház utca

Vili, kerület, Baross 
utca

Vili, kerület, Nap 
utca 41.

ingatlan megnevezése: földszint üzlethelyiség iroda/üzlet iroda/üzlet

hasznosítható terület (m2): 64 52 60 54
kínálati díj / szén, bérleti díj (Ft/hó): 149 000 180 000 145 000
kínálat/szerződés ideje (év, hó): 2022 2022 2022
kínálat/eltelt idő miatti korrekció: -10% -10% -10%
fajlagos alapár (Ft/m2/hó): 2 579 2 700 2 417
KORREKCIÓK

eltérő alapterület -1% 0% -1%
eltérő műszaki állapot, felszereltség -10% -10% -10%
kerületen belüli elhelyezkedés 0% 0% 10%
épületen belüli elhelyezkedés 5% 5% 5%
Összes korrekció: -6% -5% 4%
Korrigált fajlagos alapár: 2 419Ft/m2/hó 2 554 Ft/m2/hó 2 513 Ft/m2/hó
Korr. fajlagos alapár kerekítve: 2 495 Ft/m2/hó

Összehasonlító adatok leírása:

1. adat: jó állapotú, vizes blokkal ellátott utcafronti bejáratos helyiség,
ingatlan.com/32515616

2. adat: Kálvária tér környékén található, földszinti, jó állapotú helyiségcsoport,
ingatlan.com/32459674

3. adat: Corvinnegyed, jó állapotú üzlethelyiség, ingatlan.com/32626150

Hozamszámítás
Bevételek:
piaci adatok szerint bevételek : 2 495 Ft/m2/hó
Kihasználtság: 85%
Figyelembe vehető éves bevétel: 1628 736 Ft

Költségek:
Felújítási alap: 5% 81 437 Ft
Igazgatási költségek: 2% 32 575 Ft
Egyéb költségek: 5% 81437 Ft
Költségek összesen: 195 448 Ft

Eredmény:
Éves üzemi eredmény: 1433 288 Ft
Tőkésítési ráta (számításé, old.): 6,0%
Tőkésített érték, kerekítve: 23 890 000 Ft

Ingatlan hozamszámításon alapuló módszerrel meghatározott értéke (kerekítve):
23 890 000 Ft

azaz Huszonhárommíllió-nyolcszázkilencvenezer- Ft.
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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: 1084 Budapest, Víg utca 28. fsz-pínce 3.

Ingatlan piaci forgalmi értéke: 40 310 000 Ft
azaz Negyvenmillíó-háromszáztízezer- Ft.

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

Szakvélemény fordulónapja
Szakvélemény érvényessége 
Forgalomképesség értékelése

: 2022. június 29.
: 180 nap
: forgalomképes

Budapest, 2022. július 6.

TARTALOMJEGYZÉK

ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY
1. MEGBÍZÁS (SZAKÉRTŐI FELADAT)
2. SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE
3. INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA
4. INGATLAN ISMERTETÉSE
S. ÉRTÉKELÉS
6. INGATLAN EGYEZTETETT FORGALMI ÉRTÉKE
7. ALAPELVEK, KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK
8. ÖSSZEFOGLALÁS

MELLÉKLETEK

Tulajdoni lap másolata
Térképmásolat másolata
Alaprajz
Társasház alapító okirat (részlet)
Ingatlanra vonatkozó engedély (pl.: ép.eng.)
Adásvételi szerződés
Ingatlan elhelyezkedését mutató térkép
Fényképfelvételek

E 
□ 
E 
E 
□ 
□ 
B 
E
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Budapcsf F5 vires Kormán^vzrals FoldhivaiL Főossály

Budapest.XI.Bvdafota tif 59 15i 9 Budapest. Pí 4-15

Nem hiteles tulajdoni lap - Teljes tnásoUí

Mcgnaiózíés szám: Sú500041'10528'. 12021

2Û22.Û6.27

ÚLdál:

W5AFBST V1II.XER.
Bbltarúl&t 34926/G/A/3 helyrajzi szám

1ÖS4 ŐUOAFEST Vili-h£R. foldszxat. ‘felülvizsgálat alatt" 
LRÉSZ ...... ..

1. Az egyéb ónálló ingatlan adatai: 
megnevezés terület szobák szárra

mié cheiyiség na ü

:nei hányád

íóÜ.'iÜÜÚÜ
&e jegyző határosat: 99995

tulajdonx toiSzá ‘

onkor nu^yzat^r

bejegyző határozat : 1110iÜ/1995/1995 -ÜÊ.Ü? 
T ársaehá z
Az ónálló ingatlanhoz tartoznak az ala pite okiratban meghatároz

bejegyző határozat
jóséira; 1991.
jogéira- aredeta C»lv 
jogállás : tulajdonos

n RÉSZ

vkezési idó: 11iúi0/1995/1991 06 01
:ill. tv. 166552/1992/Ï995.O7 05 

tel 111010/1995/1995.06.0?

név; wir.Hat-, ÍíJKORHAUlZAT
cira: ÏÙ22 e-ÖQiFeST VÏI1 KBR. Baross orca ÔS-67.
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MELLÉKLETEK: 1084 Budapest, Víg utca 28. fsz-pince 3. Hrsz: 34926/0/A/3

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRA T (RÉSZLET)

i aianóiíaziutajuuni aictpiiu un.it at.

Budapest. W. kei. Víg u. 2B.

L Általános rendelkezések

cjor:kexeió KFT. -U'iBZ Sp VlÜ.ker, O- t.sr , mir’t a?. li-gaiicr.
W Budapest Vüi. kér. 465. számt. ■ uíajdom lapun 34926. hí$z. »«ti-! szere 

természetben B^'apr-s?. Vili kér.. Víg a 28. szám aiatü és á önkormányzat kizárólagos nJajdofiá; kér 
ks.’i-igii:ísra amcUr: s rByí . MwozaUviV Btaegchticsre K’jesÄ • a B

< . 3.’.r módOSífei 1994. évi XViL sz. K. es a 4<!995 i:i. 2n.í Gnsnrményrati rwítíw aUp?
; bar;, íováb!^ az 197? évi ’ j. sz, ivr.ben és a mellékeit alaprajzoKban faulatok
I ÍZ5 r!0ir.:>Z! &.

A tis*:.-:'/ k .-Bn tufajdcinj ihcatianai a Br-zös uí.íírtoríM i.tak BgaVön.’észü'óo Pczzá-ji- .an 
• együtt a vthOkkei megio?-- tervezeti euás-wicii szerzéBéset-i iérreiöíiéki
?Bíí.d:>nbár már 'árinak

II. A közős és külön tulajdon

&L e!r,*;iiroBs.s és me'gh-’arpzi.sa.
vőánnini. egyes kükirs faíajdoHu ingarianokra néz»’« CiOvásáriátV. jog msgdllsp.ídsa

A. Közös tulajdonú ingatlanrészek:

l A tulajdonostársak közős tulajdonában maradnak;
4 à ! ? :iü-;e .i icmcker! íehenrc-iel;. es « műszaki kárásbnr kot űlB

i'eBk 934 üü rr-
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3 V Homlakzatös s Hápcsdgpo s?.erk»etekkeh

J V Közös. hüKisegex -phűsZáBá ?»:• és p*:íió bsj'küBtai.
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BVh Eíeklí pmps vu!e'.é<'éiú;ai az épülőre történő bekötéstór a küiön tuíaiilnr.i ilBóséges 
e,e-arcmíS mérócíá.'á^j. a kózás heipMsgek i&jes elektromos

9Gázvaeiék rtákstai az épüiéttez lónénö i>ev$z!i’akc\Msi».' e kus?' tu’adori' í'leiisséye. 
>ogyaw!ésméí-áí“>g;

9X '.jft í kapcsolódó szsíkezeíetvé! ecyeremper ioetxisze'i szerkezetek)

15. oldal

arpzi.sa


MELLÉKLETEK: 1084 Budapest, Víg utca 28. fsz-pínce 3. Hrsz: 34926/0/A/3

1 7írO2

2. A közös tulajdon 10000/10030, axaz tízexer/tízexer hányadból áll.

Külön tulajdonú Ingatlanok
Az egyes tuiajdonostársak külóntuísidcnábö kerülnek a következő, természeibec megosztó-1 
tóyiségegyuttesek azok tanozekaivai. továbbá 3 közös tulajdonú incairamcszekböi huzzajuK 
tulaidoní illetőséggel együtt.

i. A Budapest Főváros Józsefvárosi önkormányzatot illeti a terveken 1. számmal jelölt. Budapest Vili. kér. 
405;1 számú tulajdoni lapon 34926W1 hrsz. alatt felvett. természetben c Budapest Vüí ken. Víg u 
28. fszt-i. 33 m? alapterületű nem lakás célú helyiség (üzlet;, a hozzá ta'tuző meíiékheiyisegekkei és s 
közös tulajdonból 100/10000 hányad.

2. A Budapest Főváros Józsefváros; Önkormányzatot liléi 2 terveken 2. számmal jelölt, Budapest Vlií. kér 
405'2 számú tulajdoni lapon 34926.A2 hrsz. alatt feivetl. természetben a Budapest Vili kér., Víg u. 
28. fszt-;. 1 szobás, 20 rrp aápierütetü üzlet és lakes és 3 közös tulajdon tőól 61 /Î 0000 hányad.

.■ -w» » , - vn/^rrTfr-iirTii-C-~1 rnni-.tT! 1
3. A Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzatúi üieti a temeken 3. számmal jelöl'. Budapest Vili. kér. | 

405,3 számú tulajdoni lapon 34926.A3 h'sz. alatt felvett, tcrmészstbsn a Budapest Vt’ö kér.. Víg m | 
28. :^r> pineeL 118 m' alapterületű nem lakás célú helyiség (üzlet). a hozza tanezó j 
mellékhelyiségekkel és a közös tuiajdonbó' 350/10000 hányad. |

4. A Budapest róvá-os Józsefvárosi önkormányzatni illeti a temeken 4. számmal jelölt. Budapest Vili. kér. 
405/4 számú tulajdoni lapon 34926,A;4 hrsz alatt (elveit, természetben a Budapest Vili, kér., Víg u. 
2Q. fszi-i. 15 nv üíap’.erúletű nem lakás -célú helyiség -üzíet) a hozzá tartozó mellékhelyiségekkel es e 
közős tulajdonból 44/10000 hányad.

16. oldal
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ALAPRAJZ (földszint)
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ALAPRAJZ (pince)

l

I
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térkép-fotódokumentáció
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MELLÉKLETEK: 1084 Budapest, Víg utca 28. fsz-pince 3. Hrsz: 34926/0/A/3

08. szerelvények elbontva

07. szétbontott válaszfalak

09. szerelvények elbontva

10. villanybojler 11. wc

20. oldal
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MELLÉKLETEK: 1084 Budapest, Víg utca 28. fsz-pínce 3. Hrsz: 34926/0/A/3

14. vízcsap 15. pincelejáró

16. pince 17. pince
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20. pince falazata 21. pince lépcső

22. pince lépcső 23. villanyóra

22.©1^1



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
Nyiiv.tart.sz.: C00450/2010
Iktatószám: JGK-896

ingatlanforgalmi szakvélemény
1084 Budapest, Víg utca 28. földszint

szám alatti

34926/0/A/8 hrsz-ú
műhely ingatlanról

Budapest, 2022. július

Független ( Megbízható | Értékmérő

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


ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY

Megrendelő azonosító : JGK-896
Kerületen belüli elhelyezkedése : Csarnok negyed
ingatlan címe (túl.lap szerint) : 1084 Budapest, Víg utca 28. földszint
Helyrajzi száma ; 34926/0/A/8
Ingatlan megnevezése : műhely
Ingatlan jelenlegi hasznosítása : nincs hasznosítva
Az értékelés célja : Önkormányzat általi megrendelés, bérbeadáshoz
Tulajdoni lap szerinti méret : 175 m1
Pince hasznos alapterülete : 151 m2 Fajlagos m2 ár: 128 577 Ft/m2
Földszint hasznos alapterülete : 24 m2 Fajlagos m2 ár: 514 876 Ft/m2
Társasház telek területe : 934 m2
Eszmei hányad : 533 / 100O0
Belső műszaki állapot : felújítandó
M egköze líthetősége : utcai 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 kerüi, hogy az ingatlan

forgalmi értéke: 31 780 000 Ft
azaz Harmincegymillió-hétszáznyoicvanezer Ft.

melyből a telek eszmei értéke: 10 950 000 Ft
azaz Túmillió-kilencszázötvenezer- 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.

Értékelt tulajdoni hányad, értékelt jog :
Helyszíni szemle/fordulónap időpontja :
Szakvélemény érvényessége :
Forgalomképesség értékelése :

Készült: 1 db. eredeti nyomtatott példányban.

1/1 , tulajdonjog
2022. június 29.
180 nap 
forgalomképes

Budapest, 2022. július 5.

Ï022 JÖL21. _

.... . —--- ---- Lakatos Ferenc 
ingatlanvagyon-értékelő 

Nyilvántartási szám: 1398/2006.
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Értékesítés (Balaton Boglárka)

Feladó:
Küldve:
Címzett:
Másolatot kap:
Tárgy:

László Bártfai <avantimmo@gmail.com> 
kedd 2022. július 5 20:45
CPR-Vagyonértékeló Kft 
ertekesites@jgk.hu
Re: 896JGK-1084 Budapest, Víg utca 28. fsz-pince. 8

' Ká

"infofartek^^ ezt írta (időpont: 2022. jól. 5.. K. 12:53):

Kedves Kollégák,

A mellékletben küldöm a tárgyi ingatlan értékelését ellenőrzésre.

üdvözlettel:

Lakatos lercnc
C P R * V a g y o n é rl ékelő K n 
ügyvezető 
06709416493

Független : Meghízható I Értékmérő 
wwvv.ertekbecslesek.com

(Oldalszám}

mailto:avantimmo@gmail.com
mailto:ertekesites@jgk.hu
wwvv.ertekbecslesek.com
boriandras
Ceruza



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, bérbeadáshoz történő felhasznaiasra.

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-értékelö

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): 1084 Budapest, Víg utca 28. földszint
Tulajdoni lap szerinti területe: 175,0 nő
Helyrajzi száma: 34926/0/A/8
Ingatlan megnevezése: műhely
Ingatlan jelenlegi hasznosítása: nincs hasznosítva
Bejegyző határozat: Az önálló ingatlanhoz tartoznak az alapító okiratban meghatározott

helyiségek.
ií. rész:
Tulajdonviszony: Vili. Kerületi Önkormányzat 1/1
III. rész:
Bejegyző határozat: nincs bejegyzés

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

4. INGATLAN ISMERTETÉSE

4.1. ingatlan környezete, elhelyezkedése

Az ingatlan Budapest Vili, kerület Csarnok negyed kerületrészében, a Bérkocsis utca és a Déri Miksa utca között 
helyezkedik el, a Víg utcában. Az utca burkolata aszfalt, a parkolás a közterületen fizetős. Környezetében 
jellemzően utcafronton álló 2-4 emeletes társasházak épültek.

Az ingatlan infrastrukturális ellátottsága városrészen belül jó, 200 méteren belül alapellátást biztosító üzletek, 
egészségügyi intézmény, valamint közlekedési csomópont elérhető. Tömegközlekedési eszközök a környéken 50- 
300 méterre elérhetőek.

Tomegköilekadáci eszközök:

S Villamos (3 Autóbusz 0 Trolibusz 0 Metro/Foidalatti □ Vasút
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4.2. ingatlan általános jellemzői

Az épület saroktelken fekszik, a Víg utca és a Déri Miksa utca találkozásánál. A társasház kisméretű égetett 
téglafalazattal, acélgerendás poroszsüveg födémmel, faszerkezetű cseréppel héjait magastetővel épült 1911- 
ben, tervezője Freund Dezső volt.

A vizsgált ingatlannak két utcafronti bejárata van, mindkettő a Déri Miksa utca felől kialakított. A bejárati ajtók 
faszerkezetek, thermo üvegezéssel ellátottak és vasráccsal védettek. Az ingatlan két szinten helyezkedik el, pince 
és földszint. Az albetét rossz műszaki állapotú, a vizeshelyiségek szerelvényei gyengék, a víz el van zárva, az 
elektromos szerelvények lógnak a falból, az elektromos hálózat nem működik. A pincébe jó állapotú műkő lépcső 
vezet, a lejárat belmagassága 1,80 m. Az albetét teherlifttel is rendelkezik, azonban működőképességéről 
elektromos áram hiányában nem lehetett meggyőződni. Melegvíz-ellátás nincs, a fűtés eredetileg gázüzemű 
falikazán volt, a hőleadók acéllemez és öntöttvas radiátorok. Gázvezeték van, de a mérőóra le van szerelve. 
Vízóra van, de a víz el van zárva. A villanyóra nem az albetéten belül van, hanem a kapualjban építették ki.

Földszint 3,94 m, pince 2,30 m, a csővezetékek alatt 2,08 m, pincelejárat 1,80 m, bejárati nyílás magassága 2,10 
m.

Összességében korszerűsítést és teljes felújítást igénylő, gyenge műszaki állapotú albetét.

Az előző szemlé óta (2020.07.29.) nem történt változás az ingatlanban.

Épület:
Épület építési éve: 1911

Műszaki állapot
Épület szintbeli kialakítása: pince, földszint, 4 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 közepes

Értékelt helyiségcsoport: műhely
Belső terek felülete: festett, csempézett gyenge
Belső terek burkolata: pvc, műkő, beton felújítandó
Vizes helyiség(ek) felülete: festett, csempézett gyenge
Vizes helyiség(ek) burkolata: műkő felújítandó
Külső nyílászárók: faszerkezetek felújítandó
Bejárati nyílás magassága: 2,10 m átlagos
Átlagos belmagassága: szövegben részlezetve
Belső nyílászárók: faszerkezetek felújítandó
Fűtési rendszer: gázüzemű falikazán felújítandó
Melegvíz biztosítása: nincs felújítandó
Meglévő közmű-kiállások: víz, gáz, villany, csatorna felújítandó
Meglévő közmű mérőórák: vízóra, gázóra leszerelve, villanyóra albetéten kívül felújítandó
Felújítás éve: n.a.
Felújítás tárgya; n.a.

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:

A lakóház utcai és a belső homlokzata vakolt, színezett, felújított, ennek ellenére vakolat leválás, talajnedvesség 
nyomai látszanak. Az ereszdeszkáját és az ereszcsatorna gyenge állapotú. Az épület beállt, a teherviselő 
szerkezeteken süllyedésre, alaptöresre, a teherbírás csökkenésére utaló, azonnali beavatkozást igénylő jelek 
nem láthatók.

Albetét:

Az ingatlan lelakott, a faiak helyenként 2,50 m magasságig vizesek, a mennyezet beázott, repedt, a vakolat 
omlik. A falakon, helyenként a mennyezetig talajnedvesség, a födémen leázás, az acélgerendák és a betonvasak 
korróziója látszik.

• Elektromos áram - kiépített, albetéten kívüli hitelesített villanyórával rendelkezik
• Vízvezeték - kiépített, de a vízvételezést nem lehet tesztelni, mert a vízóránál lévő főelzárót nyitógomb 
nélkül nem lehet megnyitni - vízóra nincs
• Közcsatorna - kiépített
• Gázvezeték - kiépített, hitelesített gázórával nem rendelkezik
• Hőleadó berendezés - acéllemez és öntöttvas radiátorok
« Melegvíz-ellátás - nincs
• Gyengeáramú berendezések - nincsenek

Bérfői megjegyzés:

Az ingatlan üres, nincs bérlője.

4.4. Helyiségkimutatás

Helyiségek Padozat Falazat Nettó Korrekció Hasznos
Pince:. 100% 0,00 m 2
műhely beton festett 86,95 m2 100% 86.95 m2
műhely beton festett 34,89 m2 100% 34,89 m2
raktár pvc festett 14,35 m2 100% 14,35 m2
közlekedő beton festett 7,54 m2 100% 7,54 m2
lift beton festett 2,89 m2 100% 2,89 m2
lépcső műkő festett 4,45 m2 100% 4,45 m2
mérési korrekció -0,07 m2 100% -0,07 m2
Pince össz: 151,00 m2
Földszint: 0,00m2
közlekedő műkő, pvc festett 7,97 m2 100% 7,97 m2
iroda pvc festett 15,96 m2 100% 15,96 m2
mérési korrekció 0,07 m2 100% 0,07 m2
Földszint össz: 100% 24,00 m*

Összesen: 175,00 m2 175,00 m2
Összesen, kerekítve: 175 m2 175 m2
Megjegyzés:

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



5. ÉRTÉKELÉS

5.1. Értékelés módszere

Az értékbecslések a TEGOVA útmutató elvet 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 CXil. 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 9S/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 értékbecslésénéi 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 értékelést 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 Ql)

1. Az ingatlan lehetséges (alternativ) 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+kamatíáb 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 jelenértékének meghatározása.
6. A 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 brutto 
újraelőállítási értékeket a rendelkezésre álló, vagy az általunk készített méretkimutatás és a Hunginvest 
Mérnöki Iroda Kft. által kiadott Építőipari Költségbecslési Segédlet (ÉKS) 2022. évi egységárai alapján 
számolhatjuk.

Az avulás az idő múlása miatti értékcsökkenés. Három fö 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, szereit 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: Csarnok negyed
Társasház telek területe: 934 m2
Eszmei hányad: 533 / 10000
Albetétre jutó telek terület: 49,78 m2
Fajlagos átlagár, kerületrészen belül: 220 000 Ft/m2
Diszkontálási tényező: 1,0
Telek eszmei értéke: 10 950 000 Ft , Tízmillió-kilencszázötvenezer- 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. ÖHadat3. ÖH adat 4. ÖH adat 5.
ingatlan elhelyezkedése: 1084 Budapest, 

Víg utca 28. 
földszint

VHI. kerület, 
Bacsó Béla

IX. kér., 
Ferenc krt.

IX. kér., 
Vámház krt,

Vf 11. kerület, 
Vay Ádám 

utca

Vili, kerület, 
Baross utca 

123.

megnevezése: pince raktár pince pince raktár raktár

alapterület (m‘): 151 52 31 54 80 79
kínálat K / tényl.adásvétel T K K K K K
kínálati ár / adásvételi ár (Ft): 12 700 000 12 900 000 7 500 000 15 790 000 8 500 000
kínálat/adásvétel ideje (évi: 2022 2022 2022 2022 2022
kínálat/eltelt idő miatti korrekció: -Wo -10% -Wo -10% -10%
fajlagos alapár (Ft/m?): 219 808 127 582 125 000 177 638 96 835
KORREKCIÓK

eltérő alapterület -10% -6% -10% -7% -7%
kerületen belüli elhelyezkedés -5% 1% -5% 0% 10%
épületen belüli elhelyezkedés, megközelítése 0% 0% 0% 0% 10%
általános műszaki állapot -10% -5% 5% 0% 0%
eltérő felszereltség (fűtés, szoc.blokk) 0% -5% 0% -10% 0%
szerkezeti károsodások (pl: vizesedés) 0% 0% 0% 0% 0%
belmagasság 0% 0% 0% 0“% 0%
ház műszaki állapota 0% 0% 0% 0% 0%
Összes korrekció: -25% -15% -10% -17% 13%
Korrigált fajlagos alapár (Ft/m2): 165 076 108 445 112 875 147 261 109 230
Fajlagos átlagár: 128 577 Ft/m2
Ingatlan becsült piaci értéke: 19 415 127 Ft
ingatlan értéke kerekítve: 19 420 000 Ft

Összehasonlító adatok leírása:
1. adat: Utcafronti bejáratos, beton padozatú száraz raktár, napfényes szuterénben, 

ingatlan.com/32327801
2. adat: Tégla épület pinceszintjén lévő átlagos műszaki állapotú raktár vizes blokkal. 

ingatlan.com/32493101
3. adat: Tégla épület pinceszintjén lévő romos, két helyiségből álló raktárhelyiség. 

ingatlan.com/29547773
4. adat: Utcafronti bejáratos, beton padozatos, vizesblokkal rendelkező, felújítandó 

raktár, ingatlan.com/32327794
5. adat: Belső udvarról nyíló bejáratos, jelentősen amortizált állapotú, csak víz közművel 

rendelkező raktár

Az ingatlan piaci összehasonlító módszerrel meghatározott forgalmi értéke {kerekítve):
19 420 O00 Ft

azaz Tizenkilencmillió-négyszázhúszezer- Ft.

8. oldal

33/?

ingatlan.com/32327801
ingatlan.com/32493101
ingatlan.com/29547773
ingatlan.com/32327794


5.2. Ingatlan értékének meghatározása

5.2.1. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelési módszer

Adatok értékelt ing. ÖH adat 1. OH adat 2. ÖH adat 3. ÖH adat 4. ÖH adat 5.
ingatlan elhelyezkedése: 1084 Budapest. 

Víg utca 28. 
földszint

VI!kér., 
Népszínház 

utca

V’ÍL kerület, 
Corvin- 
negyed

VHI. kerület, 
Orczy tér

VII!. keruiet. 
Práter utca

Vili, ken. 
Bérkocsis 

utca

megnevezése: földszint üzlet üzíet üzlet iroda/uziet üzlet

alapterület ím"j: 24 84 33 55 74 60
kínálat K / tény!.adásvétel T K K K K K
kínálati ár/ adásvételi ár (Ft): 47 900 000 26 800 000 34 300 000 38 500 000 29 900 000
kínálat /adásvétel ideje (év): 2022 2022 2022 2022 2022
kínálat/eltelt idő miatti korrekció: -10% -10% -10% -10% -10%
fajlagos alapár (Ft/m4): 513 214 730 909 561 273 468 243 448 500
KORREKCIÓK

eltérő alapterület 6% 1% 3% 5% 4%
kerületen belüli elhelyezkedés 0% -5% 5% 5% 10%
épületen belüli elhelyezkedés, megközelítése 5% 5% 5% 5% 5%
általános műszaki állapot -5% -10% ■10% -5% -5%
eltérő felszereltség (fűtés, szoc.blokk) -5% -10% -10% -5% -5%
szerkezeti károsodások (pl: vizesedés) 0% 0% 0% 0% 0%
galéria 0% -5% 0% 0% 0%
ház műszaki állapota 0% 0% 0% 0% 0%
Összes korrekció: 1% -24% -7% 5% 9%
Korrigált fajlagos alapár (Ft/m2): 518 346 554 760 522 545 491 655 487 071
Fajlagos átlagár: 514 876 Ft/m2
Ingatlan becsült piaci értéke: 12 357 024 Ft
Ingatlan értéke kerekítve: 12 360 000 Ft

Összehasonlító adatok leírása:
1. adat; utcafronti bejáratos, jó állapotú vendéglátóipari hasznosítású ingatlan, 

ingatlan.com/31964743
2. adat; Corvinnegyed, utcafronti bejáratos, jó állapotú, galériázott üzlethelyiség, 

ingatlan.com/32571267
3. adat: Orczynegyed, utcafronti bejáratos, jó állapotú üzlethelyiség, karbantartott 

állapotú társasházban, ingatlan.com/32522724
4. adat: Belső 3 szintes, jó állapotú, utcafronti bejáratos iroda/üzlet, 

ingatlan.com/32094653
5. adat: Csarnoknegyed, utcafronti bejáratos, átlagos állapotú, vendéglátóipar! 

egységnek kialakított ingatlan, ingatlan.com/32183335

Az ingatlan piaci összehasonlító módszerrel meghatározott forgalmi értéke (kerekítve):
12 360 000 Ft

azaz Tizenkettőmillió-háromszázhatvanezer- Ft.

9. oldal

ingatlan.com/31964743
ingatlan.com/32571267
ingatlan.com/32522724
ingatlan.com/32094653
ingatlan.com/32183335


5.2.2. Hozamszámításon alapuló értékelési módszerrel

Adatok értékelt ingatlan összehasonlító 
adat 1.

összehasonlító 
adat 2.

összehasonlító 
adat 3.

ingatlan elhelyezkedése:
1GS4 Budapest, Víg 

utca 28. földszint
Vili, kerület, Horváth 

Mihály tér

Vili, kerület. Mátyás 

tér

Vili, kerület, Bacsó 

Béla

ingatlan megnevezése: pince raktár raktár raktár

hasznosítható terület (m"|: 151 45 153 65
kínálati díj / szerz. bérleti díj (Ft/hó): 60 OCX) 180 000 100 000
kínálat / szerződés ideje (év, hó): 2022 2022 2022
kínálat/eltelt idő miatti korrekció: -10% -1054 -10%
fajlagos alapár (Ft/m7hó): 1200 1059 1385
KORREKCIÓK

eltérő alapterület -11% 0% -9%
eltérő műszaki állapot, komfortfokozat 0% -10% 0%
kerületen belüli elhelyezkedés -5% 0% -10%
épületen belüli elhelyezkedés, belmagasság 0% 0% 0%
Összes korrekció: -16% -10% -19%
Korrigált fajlagos alapár: 1 013 Ft/m2/hó 955 Ft/m2/hó 1 127 Ft/m2/hó
Korr. fajlagos alapár kerekítve: 1032 Ft/m2/hó

Összehasonlító adatok leírása:
1. adat: utcafronti szuterén, egy helyiségből álló, száraz pince.

ingatlan.com/31245S47
2. adat: Hang- és hőszigeteléssel, utcai bejárattal rendelkező, jó állapotú,

szuterénszinten található száraz raktár, ingatlan.com/32418S88
3. adat: Raktározásra alkalmas, szárazpince, a Blaha Lujza tér közelében,

ingatlan.com/21751561

Hozamszámítás
Bevételek:
piaci adatok szerint bevételek : 1 032 Ft/m2/hó
Kihasználtság: 85%
Figyelembe vehető éves bevétel: 1589 486 Ft

Költségek:
Felújítási alap: 5% 7$ 474 Ft
Igazgatási költségek: 2% 31 790 Ft
Egyéb költségek: 5% 79 474 Ft
Költségek összesen: 390 738 Ft

Eredmény:
Éves üzemi eredmény; 1 398 748 Ft
Tőkésítési ráta (számítás 6. old.): 7,5%
Tőkésített érték, kerekítve: 18 650 000 ft

Ingatlan hozamszámításon alapuló módszerrel meghatározott értéke (kerekítve):
18 650 000 Ft

azaz Tizennyolcmillió-hatszázötvenezer- Ft.

10. oldal

ingatlan.com/31245S47
ingatlan.com/32418S88
ingatlan.com/21751561


5.2.2. Hozamszámításon alapuló értékelési módszerrel

Adatok értékelt ingatlan összehasonlító 
adat 1.

összehasonlító 
adat 2.

összehasonlító 
adat 3.

ingatlan elhelyezkedése:
1034 Budapest, Víg 

utca 28. földszint
VHL kerület, 

Népszínház utca

Vih, kerület, Baross

utca

Vül. kerület, Nap 

utca 41.

ingatlan megnevezése: földszint üzlethelyiség iroda/úzlet iroda/üzlet

hasznosítható terület (m2): 24 52 50 54
kínálati díj / szerz. bérleti díj (Ft/hó): 149 000 180 000 145 000
kínálat/ szerződés ideje (év, hó): 2022 2022 2022
kínálat/eitelt idő miatti korrekció: -10% -10% -10%
fajlagos alapár (Ft/m'/hó): 2 579 2 700 2 417
KORREKCIÓK
eltérő alapterület 3% 4% 3%
eltérő műszaki állapot, felszereltség -10% -10% -10%
kerületen belüli elhelyezkedés 0% 0% 10%
épületen belüli elhelyezkedés 0% 0% 0%
Összes korrekció: -7% -6% 3%
Korrigált fajlagos alapár: 2 393 Ft/m2/hó 2 527 Ft/m2/hó 2 489 Ft/m2/hó
Korr. fajlagos alapár kerekítve: 2 470 Ft/m2/hó

Összehasonlító adatok leírása:
1. adat: jó állapotú, vizes blokkal ellátott utcafronti bejáratos helyiség, 

ingatlan.com/32515616
2. adat: Kálvária tér környékén található, földszinti, jó állapotú helyiségcsoport, 

ingatlan.com/324S9674
3. adat: Corvinnegyed, jó állapotú üzlethelyiség, ingatlan.com/32626150

Hozamszámítás
Bevételek:
piaci adatok szerint bevételek : 2 470 Ft/m2/hó
Kihasználtság: 85%
Figyelembe vehető éves bevétel: 604 656 Ft

Költségek:
Felújítási alap: 5% 30 233 Ft
Igazgatási költségek: 2% 12 093 Ft
Egyéb költségek: 5% 30 233 Ft
Költségek összesen: 72 559 Ft

Eredmény:
Éves üzemi eredmény: 532 097 Ft
Tőkésítési ráta (számítás 6. old.): 6,0%
Tőkésített érték, kerekítve: 8 870 000 Ft

ingatlan hozamszámításon alapuló módszerrel meghatározott értéke (kerekítve):
8 870 000 Ft

azaz Nyolcmillió-nyolcszázhetvenezer- Ft.

11, oldal

ingatlan.com/32515616
ingatlan.com/324S9674
ingatlan.com/32626150


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 
(Ftl

Súly 
[%]

Súlyozott érték 
ÍFtl

Ingatlan értéke piaci összehasonlító módszerrel: 31780 000 Ft 1005« 31 780 000 Ft
Ingatlan értéke költségalapú módszerrel: 0 Ft 0% 0 Ft
Ingatlan értéke hozamalapú módszerrel: 27 520 000 Ft 0% 0 Ft
Az ingatlan egyeztetett értéke: 31 780 00O Ft

31 780 000 Ft

azaz, Harmincegymillió-hétszáznyolcvanezer- 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.

12. oldal



8. ÖSSZEFOGLALÁS

Az értékeit ingatlanra vonatkozó dokumentumok és a piaci viszonyok tanulmányozása után, valamint az értékelési 
számítások alapján az alábbiakat rögzítjük:

Ingatlan címe: 1084 Budapest, Víg utca 28. földszint

Ingatlan piaci forgalmi értéke: 31 780 000 Ft

azaz HarmincegymilHó-hétszáznyolcvanezer- Ft.

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

Szakvélemény fordulónapja
Szakvélemény érvényessége 
Forgalomképesség értékelése

: 2022. június 29.
: 180 nap
: forgalomképes

Budapest, 2022. július 5.

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
Térképmásolat másolata
Alaprajz
Társasház alapitó okirat (részlet)
Ingatlanra vonatkozó engedély (pl.: ép.eng.)
Adásvételi szerződés
Ingatlan elhelyezkedését mutató térkép
Fényképfelvételek

0 
□ 
0 
0 
o 
a 
s
0

13. oldal

3%



MELLÉKLETEK: 1084 Budapest, Víg utca 28. fsz-pince 8. Hrsz: 34926/0/A/8

7VUJDOW LAP

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

0 BESZ

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

14. oídaí

5^



MELLÉKLETEK: 1084 Budapest, Víg utca 28. fsz-pince 8. Hrsz: 34926/0/A/8

TARSASHAA ALAPÍ70 OKÉRA T(RES2LET)

< cti vtanaxtu.t<yuuia atapiiu unnat

Budapest. VIH. kér. Víg u. 28.

L Általános rendelkezések

ÍL A közös és külön tulajdon

.A Kozo;» !uU;dumi trujallarvcszck;

1 A íuUjílonaular^ak kotos tulajdonában maradnak:

15. oldai



MELLÉKLETEK: 1084 Budapest, Víg utca 28. fsz-pince 8. Hrsz: 34926/0/A/8

Akuíós tulajdon 1 OGtlO 1 QÜÜC. azjur tueicr-tizeié: hányad!«-;! áll.



MELLÉKLETEK: 1084 Budapest, Víg utca 28. fsz-pince 8. Hrsz: 34926/0/A/S

ALAPRAJZ (földszint)

ALAPRAJZ (pince)

17. oldal



MELLÉKLETEK: 1084 Budapest, Víg utca 28. fsz-pince 8. Hrsz: 34926/0/A/8

lÉlKÉPEÜlVDQKl MENTÂC/Ô

01. térkép

04. homlokzat 05. bejárat 1.

18. oldal

UC4



MELLÉKLETEK: 1034 Budapest, Víg utca 28. fsz-pince 8. Hrsz: 34926/0/A/8

09. mennyezeti világítás

11. ablakszerkezet



MELLÉKLETEK: 1084 Budapest, Víg utca 28. fsz-pínce 8. Hrsz: 34926/0/A/S

12. vizeshelyiség

16. teheriift 17. teheriift

2Q. oldal



MELLÉKLETEK: 1084 Budapest, Víg utca 28, fsz-pince 8. Hrsz: 34926/0/A/8

21. pince belső tere

23. gázüzemű falikazán

ívó V

21. ddai



MELLÉKLETEK: 1084 Budapest, Víg utca 28, fsz^pince 8, Hrsz: 34926/0/A/8

24. pince falazata

26. belső tér

22. oldal



CPR-Vagyonértékelő Kft H-1085 Budapest
József körút 69. fsz. 1.
(70) 941-64-93
www.ertekbecslesek.com
info@ertekbecsiesek.com
Fővárosi Bíróság
Cégjsz: 01-09-942852
Adósz: 22771393-2-42
Nyiiv.tart.sz.: C00450/2010
iktatószám: JGK-897

ingatlanforgalmi szakvélemény

1084 Budapest, Víg utca 30.

szám alatti

34942 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú házban lévő üzlethelyiség ingatlanról

Budapest, 2022. július

Független | Megbízható | Értékmérő

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


INGATLANFORGALMI SâA<ÉRTÔí VÉLEMÉNY

ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY

Megrendelő azonosító
Kerületen belüli elhelyezkedése 
ingatlan címe (túl.lap szerint) 
Helyrajzi száma
Ingatlan megnevezése
Ingatlan jelenlegi hasznosítása
Az értékelés célja
Tulajdoni lap szerinti telek méret

Az önkormányzati tulajdonú házban lévő 
üzlethelyiség redukált alapterülete
Belső műszaki állapot 
Megközelíthetősége 
Értékelés alkalmazott módszere

: JGK-897
: Csarnok negyed
: 1084 Budapest, Víg utca 30.
: 34942
: Kivett lakóház, udvar

: Önkormányzati tulajdonú házban lévő üzlethelyiség
: Önkormányzat általi megrendelés, bérbeadáshoz
: 630 m2

: 137 m Fajlagos m2 ár: 217 422 Ft/m2

: felújítandó
: utcai pince
: 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: 29 790 000 Ft

azaz Huszonkilencmillió-hétszázkilencvenezer- 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.

Értékelt tulajdoni hányad / értékelt jog 
Helyszíni szemle/fordulónap időpontja 
Szakvélemény érvényessége 
Forgalomképesség értékelése

n.a. / tulajdonjog
: 2022. június 29.
: 180 nap
: forgalomképes Önkormányzati határozat alapján

Készült: 1 db. eredeti nyomtatott példányban.

Budapest, 2022. július 6.

2022 JuL 21.

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, bérbeadáshoz 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): 1084 Budapest, Víg utca 30.
Tulajdoni lap szerinti telek területe:
Helyrajzi száma:

630,0 m2
34942

Ingatlan megnevezése: Kivett lakóház, udvar
Ingatlan jelenlegi hasznosítása: önkormányzati tulajdonú házban lévő üzlethelyiség
Bejegyző határozat: 
//. rész:
Tulajdonviszony:
III. rész:
Bejegyző határozat:

nincs bejegyzés

Vili. Kerületi Önkormányzat 1/1

Vezetékjog 22 m2 nagyságú területre vonatkozóan, jogosult: ELMŰ 
HÁLÓZATI KFT.

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

4. INGATLAN ISMERTETÉSE

4.1. Ingatlan környezete, elhelyezkedése
Az ingatlan Budapest Vili, kerület Csarnok negyed kerületrészében, a József utca és a Déri Miksa utca között 
helyezkedik el, a Víg utcában. Az utca burkolata aszfalt, a parkolás a közterületen fizetős. Környezetében 
jellemzően utcafronton álló 2-4 emeletes társasházak épültek.

Az ingatlan infrastrukturális ellátottsága városrészen belül jó, 200 méteren belül alapellátást biztosító üzletek, 
egészségügyi intézmény, valamint közlekedési csomópont elérhető. Tömegközlekedési eszközök a környéken 50- 
300 méterre elérhetőek.

Tömegközlekedési eszközök:

0 Villamos 0 Autóbusz 0 Trolibusz 0 Metro/Földalatti Q Vasút
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4.2. Ingatlan általános jellemzői

Az épület utcafronton álló, belső udvaros, lakóház, udvarként nyilvántartott. A befoglaló épület építésének 
időpontjáról nincsenek információk, feltehetően az 1900-as évek fordulóján épült, tervezőjéről építőjéről és 
építtetőiéről semmilyen pontos információ nincs. Szintkialakítása pince + földszint + 1 emelet, homlokzata 
felújított.

Az értékelt ingatlan a sarokház alatt elhelyezkedő pinceszinten található, melynek két bejárata van. Az egyik az 
épület sarkán, a másik a Déri Miksa utca felöl kiépített, mindkét bejárat ráccsal van védve. A belső térben az 
eredetihez képest, plusz helyiségcsoport lett kialakítva. A helyiségek vendégtérből, vizeshelyiségből, konyhából, 
és kisebb tárolókból áll. Melegvíz-ellátás és fűtés Vaillant kombi gázcirkóról megoldott, acéllemez radiátor 
hőleadókkal. A falak festettek és csempézettek, a falakon kisebb vizesedések láthatóak. A padlóburkolat 
mindenhol kerámia, felújítandó állapotú.

Belmagassága 2,75 m.

Az ingatlanban víz, villany, és gázvételi lehetőség adott (gázóra kiépített, hatósági zárral ellátott), hitelesített 
közműórákkal.

Összességében felújítandó műszaki állapotú ingatlan.
Épület :

Épület építési éve: kb. 1900
Műszaki állapot

Épület szintbeli kialakítása: pince, földszint, 1 emelet
Alapozás, szigetelés: sávalap, nincs szigetelés közepes Y
Függőleges teherhordó szerkezet: tégla közepes
Vízszintes teherhordó szerkezet: acélgerendák közötti tégla boltozat közepes
Tetőszerkezete: fa ácsszerkezet, cserép héjazat felújított
Épület homlokzata: vakolt, színezett felújított

Üzlethelyiség :
Belső terek felülete: festett, csempézett felújítandó
Belső terek burkolata: kerámia felújítandó
Vizes helyiség(ek) felülete: csempézett felújítandó
Vizes helyiség(ek) burkolata: kerámia felújítandó
Külső nyílászárók: fém szerkezetek, ráccsal védve felújítandó
Átlagos belmagassága: 2,75 m
Belső nyílászárók: fa szerkezetek felújítandó
Fűtési rendszer: Vaillant gázcirkó közepes
Melegvíz biztosítása: Vaillant gázcirkó közepes
Meglévő közmű-kiállások: víz, gáz, villany közepes
Meglévő közmű mérőórák: vízóra, gázóra, villanyóra közepes
Felújítás éve: n.a.
Felújítás tárgya:

Ingatlan műszaki állapota összességében: felújítandó

Megjegyzés:
Az ingatlan régen étteremként üzemelt, jelenleg azonban nem hasznosított.
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Értékesítés (Balaton Boglárka)

Feladó:
Küldve:
Címzett: 
Másolatot kap:
Tárgy:

László Bártfai <avantimmo@gmail.com> 
szerda 2022. július 6 10:17
CPR-Vagyonértékelő Kft 
ertekesites@jgk.hu
Re: 897JGK-1084 Budapest, Víg utca 30. ucp

Kedves Kollégák!

Az értékbecslést felülvizsgáltam.
4. old : helyiségek helyett: helyiségcsoport
5. old: Vizeshelyiség helyett konkrét megnevezést kérek, ha felismerhető pl: WC stb. 
Forgalmi érték rendben.

tídvözleuek Bánfai László igazságügyi szakértő
Avant.Inuno Kft.

<info@ertekbecslesek.com> ezt írta (időpont: 2022. júl. 6., Sze, 9:28):

Kedves Kollégák,

A mellékletben küldöm a tárgyi ingatlan értékelését ellenőrzésre, 

üdvözlettel:

Lakatos Ferenc
CPR-Vagyonértékelő Kft 
ügyvezető 
06709416493

Független | Megbízható i Értékmérő 
www.ertekbecslesek.com

[Oldalszám]

mailto:avantimmo@gmail.com
mailto:ertekesites@jgk.hu
mailto:info@ertekbecslesek.com
http://www.ertekbecslesek.com
boriandras
Ceruza
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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:

A társasház utcafronti homlokzata felújításban részesült az elmúlt években, szerkezeti és esztétikai hiba nem 
tapasztalható.

Üzlet helyiség

A villanyvezetékek érintésvédelmileg veszélyesek, a konyhában a csempe és a padló felújítandó állapotú, az 
ablakok szintén, a vakolat több helyen lepotyogott, amely az elégtelen talajnedvesség elleni szigetelés 
hiányából adódik.

• Elektromos áram - kiépített, hitelesített villanyórával rendelkezik
• Vízvezeték - kiépített, hitelesített vízórával rendelkezik
• Közcsatorna - kiépített
• Gázvezeték - kiépített, hitelesített gázórával rendelkezik (hatósági zárral ellátva)
• Hőleadó berendezés - radiátor
* Melegvíz-ellátás - Vaillant gázcírkó
• Gyengeáramú berendezések-nincsenek

Bérlői megjegyzés:

Nincs bérlő, az ingatlan üres.

4.4. Helyiségkimutatás

Helyiségek Padozat Falazat Nettó Korrekció Hasznos
vendégtér kerámia festett + csempe 38,60 m2 100% 38,60 m2
vendégtér kerámia festett + csempe 27,80 m2 100% 27,80 m2
kézmosó kerámia festett + csempe 2,10 m2 100% 2,10 m2
WC kerámia festett + csempe 2,60 m2 100% 2,60 m2
WC kerámia festett + csempe 1,70 m2 100% 1,70 m2
kézmosó kerámia festett + csempe 1,80 m2 100% 1,80 m2
öltöző-zuhanyzó kerámia festett + csempe 5,80 m2 100% 5,80 m2
WC kerámia festett + csempe 1,12 m2 100% 1,12 m2
előtér kerámia festett + csempe 0,80 m2 100% 0,80 m2
vendégtér kerámia festett + csempe 9,70 m2 100% 9,70 m2
konyha kerámia festett + csempe 19,30 m2 100% 19,30 m2
mosogató kerámia festett + csempe 4,80 m2 100% 4,80 m2
mosogató kerámia festett + csempe 2,40 m2 100% 2,40 m2
vendégtér kerámia festett + csempe 18,40 m2 100% 18,40 m2
mérési korrekció 0,08 m2 100% 0,08 m2

összesen: 137,00 m2 137,00 m2
Összesen, kerekítve: 137 m2 137 m2

Megjegyzés:

A hasznos alapterüíet 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. (Vlli.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)
A hozamszámítás lépései összefoglalva:
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%+1.5%+l,5%-5% = lakások: 4,0-6,0 %, egyéb: 6,0-10,0%.
5. A pénzfolyamok jelenértékének meghatározása.
6. A legmagasabb jelonérték 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 ált 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 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.

7. oldal
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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;

1084 Budapest, 
Víg utca 30.

Vili. kerület, 
II. János Pál 

pápa tér

Vili. kerület, 
Bacsó Béla 

utca

Vili, kerület, 
Kőris

Vili, kerület, 
Karácsony 

Sándor utca

Vili, kerület, 
Csarnok
negyed

megnevezése: Üzlethelyiség üzlet raktár üzlet raktár raktár

alapterület (m2): 137 95 52 110 125 150
kínálat K / tényl,adásvétel T K K K K K
kínálati ár / adásvételi ár (Ft): 26 900 000 12 700 000 25 900 000 25 000 000 32 500 000
kínálat/adásvétel ideje (év): 2022 2022 2022 2022 2022
kínálat/eltelt idő miatti korrekció: -10% -10% -10% -10% -10%
fajlagos alapár (Ft/m2): 254 842 219 808 211909 180000 195 000
KORREKCIÓK

eltérő alapterület -4% -9% -3% -1% 1%
kerületen belüli elhelyezkedés -5% -5% 5% 0% -5%
épületen belüli elhelyezkedés, megközelítése 0% 5% 5% 0% 5%
általános műszaki állapot 0% 5% 0% 0% 0%
eltérő felszereltség (fűtés, szoc.blokk) 0% 0% 0% 0% 0%
szerkezeti károsodások (pl: vizesedés) 0% 0% 0% 0% 0%
ház műszaki állapota 5% 0% 5% 5% 0%
eltérő funkció 0% 5% 0% 5% 5%
önkormányzati tulajdon -2% -2% -2% -2% -2%
Összes korrekció: -6% -1% 10% 7% 4%
Korrigált fajlagos alapár (Ft/m2): 239 042 218 709 233 736 192 240 203 385
Fajlagos átlagár: 217 422 Ft/mz
Ingatlan becsük piaci értéke: 29786814ft
Ingatlan értéke kerekítve: 29 790 000 Ft

Összehasonlító adatok leírása:
1. adat: Tégla épület pinceszintjén lévő vizesblokkal rendelkező, cirkó fűtéssel ellátott 

felújítandó üzlethelyiség, ingatlan.com/32781355
2. adat: leromlott műszaki állapotú, utcafronti pinceszinten elhelyezkedő raktár, 

ingatlan.com/323278Ol
3. adat: utcafronti pinceszinten található, kerámia padozatú, átlagos állapotú üzlet, 

központi fűtéssel, ingatlan.com/32690148
4. adat: két bejárattal (utcafront és udvar) rendelkező, szuterénszinten elhelyezkedő 

raktár, ingatlan.com/32900740
5. adat: utcafronti pinceszinten található, beton padozatú, vizesedett falszerkezetű 

raktár Rákóczi tér mellett, ingatlan.com/32402469

fa ingatlan piaci összehasonlító módszerrel meghatározott forgalmi értéke (kerekítve):
29 790 000 Ft

azaz Huszonkilencmillió-hétszázkilencvenezer- 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: 1084 Budapest, Víg 
utca 30.

Vili, kerület, Horváth 
Mihály tér

Vili, kerület, Mátyás 
tér

Vili, kerület, Bacsó 
Béla

ingatlan megnevezése: Üzlethelyiség raktár raktár raktár

hasznosítható terület (m2): 137 45 153 65
kínálati díj / szerz. bérleti díj (Ft/hó): 60 000 180 000 100 000
kínálat ! szerződés ideje (év, hó): 2022 2022 2022
kínálat/eltelt idő miatti korrekció: -10% -10% -10%
fajlagos alapár (Ft/m2/hó); 1200 1059 1385
KORREKCIÓK

eltérő alapterület -9% 2% -7%
eltérő műszaki állapot, komfortfokozat 5% -5% 5%
kerületen belüli elhelyezkedés 0% 10% 0%
épületen belüli elhelyezkedés, belmagasság 10% 10% 10%
Összes korrekció: 6% 17% 8%
Korrigált fajlagos alapár: 1 270 Ft/m2/hó 1 235 Ft/m2/hó 1493 Ft/m2/hó
Korr. fajlagos alapár kerekítve: 1332 Ft/m2/hó

Összehasonlító adatok leírása:
1. adat: utcafronti szuterén, egy helyiségből álló, száraz pince. 

ingatlan.com/31245547
2. adat: Hang- és hőszigeteléssel, utcai bejárattal rendelkező, jó állapotú, 

szuterénszinten található száraz raktár, ingatlan.com/32418S88

3. adat: Raktározásra alkalmas, szárazpince, a Blaha Lujza tér közelében, 
ingatlan.com/21751561

Hozamszámítás
Bevételek:
piaci adatok szerint bevételek : 1 332 Ft/m2/hó
Kihasználtság: 90%
Figyelembe vehető éves bevétel: 1970 827 Ft

Költségek:
Felújítási alap: 5% 98 541 Ft
Igazgatási költségek: 2% 39 417 Ft
Egyéb költségek: 5% 98 541 Ft
Költségek összesen: 236 499 Ft

Eredmény:
Éves üzemi eredmény: 1 734 328 Ft
Tőkésítési ráta (számítás 6. old.): 6,5%
Tőkésített érték, kerekítve: 26 680 000 Ft

Ingatlan hozamszámításon alapuló módszerrel meghatározott értéke (kerekítve): 
26 680 000 Ft

azaz Huszonhatmillió-hatszáznyolcvanezer- Ft.

9. oldal

ingatlan.com/31245547
ingatlan.com/32418S88
ingatlan.com/21751561


ingatlanforgalmi szakértői vélemény

6. INGATLAN EGYEZTETETT FORGALMI ÉRTÉKE

A piaci összehasonlító módszert, mint fö 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 
í«]

Súly
Í%1

Súlyozott érték
ÍFt]

Ingatlan értéke piaci összehasonlító módszerrel: 29 790 000 Ft 100% 29 790 000 Ft
Ingatlan értéke költségalapú módszerrel: OFt 0% OFt
Ingatlan értéke hozamalapú módszerrel: 26 680 000 Ft 0% OFt
Az ingatlan egyeztetett értéke: 29 790 000 Ft

29 790 000 Ft

azaz, Huszonkilencmillíó-hétszázkilencvenezer- 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;
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: 1084 Budapest, Víg utca 30.

Ingatlan piaci forgalmi értéke: 29 790 000 Ft
Huszonkilencmillió-hétszázkilencvenezer- Ft.

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

Szakvélemény fordulónapja
Szakvélemény érvényessége 
Forgalomképesség értékelése

: 2022. június 29.
: 180 nap
: forgalomképes Önkormányzati határozat alapján

Budapest, 2022. július 6.

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
Térképmásolat másolata
Alaprajz
Társasház alapitó okirat (részlet)
Ingatlanra vonatkozó engedély (pl: ép.eng.)
Adásvételi szerződés
Ingatlan elhelyezkedését mutató térkép
Fényképfelvételek

E 
□ 
S 
□ 
□ 
□ 
B
E
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Nem hiteles fulajtimi lap - Teljes másolat
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Kxvett Lakóház.

I tulajdoni hányád' 1/1 

bejegyző határosat, & 
jogéira eredeti €«lvé 
jogéira: 1991. évi XXX
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név. Vili KÉR.ÔMK0RMÂHÏ3AT
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ALAPRAJZ
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TÉRKÉP-FOTÓDOKUMENIÁCIÓ
o

jV
^

térkép

02. utcakép 03. homlokzat

05. utcafront/bejárat 1.
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08. acéllemez radiátor 09. lépcső

10. közlekedő

£

11. konyha
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13. konyha

14. konyha 15. kerámia lapburkolat

12. konyha

16. bíztositéktábla/villanyóra 17. légcső

16. qMö!
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18. konyha 19. ablakszerkezet

20. vendégtér 21. acéllemez radiátor

22. Vaíílant kombi cirkó 23. gázóra
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24. vendégtér 25. bejárat 2.

26. lábazati felázás 27. vendégtér-pult

28. mennyezet 29. áramelosztó szekrény
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19, Qldaf
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