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Tisztelt Képvise|ő-testület!

I. Előzmények:

I. 1. Koľmá ny zati döntések

A Kormány a ,,Nemzeti Közszo|gźĺ|ati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban'' elnevezésű

á||ami beruházźs egyes kéľdéseiről szóló 1158ĺf01'f . (V. 18.) Korm. határozatźlban - többek között -
az a|ábbiakró| dontött:

,,A Koľmány

t. kifejezi azon, szán'dékát, hogł a Nemzeti Közszolgálati Egyetem valamennyi, az alapfunkciókat
és az egłetemi miikodést támogató kiegészítő funkciókat befogadó és kiszolgáló létesítményérlek
egységes elhelyezése, illene az ahhoz szüĺrséges beruházási tevékenység a ,,Ludovika Campusban',, a
Budapest VIII. kerület, belterület 36030 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az ]0B9
Budapest, orczy út ] ' szám alatti ingatlanon, valam,int a Budapest ĺ/III, keriilet, belterüIet 36009 és

360]4 helyrajzi száruokon nyil'vántartott, természetben az 1089 Budapest, Diószeghy Sámueĺ utca 38-
40., illetve 42. szám alatti ingatlanokon (a tovóbbiakban együtt: az Ingatlan), és az azok

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté po|gármester

A képviselő-testületi tilés időpontj a: f0|3.július 17. 4.1. sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Ludovika Campus beľuházással kapcso|atos döntések meghozatalára

A napiľendet nyílt ülésen ke|l tárgya|ni, a határozat e|fogadźsához minősített szavazattobbség
sziikséges.
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Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi !
Hattr ozaÍi jav as|at a bizottság szźtmára:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|oterjesztés

mestársvalását.



környezetében elhelyezkedő egyéb ingatlanokon vaĺósuĺjon meg (a továbbiakban: Beruházás) 2012 és

201ő között, a Kormány részére bemutatott előteľjesztés (a továbbiakban.. előterjesztés) szerinti
b eruház ás i taľtal onlmaĺ,, .

A Konnány a Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Ludovika Campus elnevezésű állami beruházás
megvalósítástlhozidőarányosan szükséges beruházási források biztosításáról szóló 1186lf013' (IV. 9.)
Korm. határozatában a Nemzeti Kozszo|gá|ati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban
elnevezésű állami beruházás időarányosan sziikséges beruházási forrásainak biztosítása érdekében
további 400 nrillió foľint ľende|kezésľe bocsátásáľól dontött.

I.2. onkoľm ányzati dtintések

A Képviselo-testület a f56lf012. (VII.19.) szálnű határozatában dontött arró|, hogy a Józsefuárosi
Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: JKS) uz|etrészét felajánlja
téľítés ellenében töfténő megvéte|ľe aMagyar Al|am részére.

A Képvise|o-testület a 208lf013. (V.29.) szźlmű |latározattlban úgy döntott, hogy a JKS elnevezését
JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-vé
vźitoztatja}O13. június 0l -tő|, továbbá új feladatok ellátásával bina meg a gazdasági társaságot.

Az onkoľmányzat a Pľompt-Immo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel e|végeztette (a
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság f20l2013' (III.ll.) számű hatátozata alapján) aZ

tnkoľmányzat tL|ta| ťlnanszírozott, az orczy út 1. szám alatt lévő ingatlanon végzeÍt beruházások
énékelését, melynek a|apján a beruházások forgalmi értéke nettó 104.980.000,- Ft. Az e|oterjesĺés 1.

szdmú melléklete az eredeti éľtékelési szakvélemény..

Az ingat|an ľendezet|en ingatlan-nyilvántaľtási állapot ellenéľe az onkormányzat évek óta a park
ferrntaľtását gondozását fo|yarnatosan végezte, valamint az á|ta|a használt teľü|eten értéknövelő
beruházásokat is végzett. Mindezek a|apjźn az e|készített szakvélemény kiegészítése indoko|t volt a
következő speci ál i s körülmények fennál lása miatt:

- a piaci énék definíciója szeľinti feltételek nem te|jestilnek, meľt a jogtigylet létrejöttét
maľketing tevékenység nem előzi meg.

- az Orczy kert területén, az önkoľmányzati beruházás eredményeként létrejött vagyontźlrwak a
kornźnyzati szinten lrozott döntés következtében a létesítés helyszínén, kívülál|ó számźra nem
értékesíthetők.

- aZ építmények az egyet|en lehetséges vevő számtlra nem képviselnek értéket, vagyis gazdasźęi
avulásuk méftéke |00 %.

- a Vagyontáľgyak egy részének esetében, a jelenlegi műszaki állapot alapján megá||apíthatő,
hogy áttelepítéstik nem oldható meg gazdaságosan.

A speciális körülmények fenná||ása esetén szükséges az ín.,,nem piaci értéken alapu|ó éľtékbecslés''
elkészítése' Fentiek a|ap1án az e|őteľjesztés 2. számú mellékletét képező éľtékelési szakvé|emény
kiegészítése szeľint az tnkormányzat á|ta| ťlnanszírozotÍ'beruházások értéke 80.000'000 Ft + AFA,
me|ybol a JKS által végzettbeľuházások értéke 6'446.000 Ft + Áfa összegű.

II. A beteľjesztés indokolása:

Az tillami beruházás megvalósításához mielobb dĺintést hozni szükséges a Budapest, VIII. kertilet
orczy ilt 1. szám (hrsz 36030) alatti ingatlan Magyaľ Állam részére tĺjrténő átadásárőL.

III. Jogszabályi köľnyezet ismertetése:

A Képviselő-testület döntése a Magyaľoľszág helyi önkormányzatairő| sző|ő 2011. évi CLXXXX.
törvény 41. $ (3) bekezdésén, és a Ptk.36l.s (1) bekezdésén alapul, mely szerint ',Aki mósnak
rovásárajogaĺap nélkül jut vagłoni előnyhoz, köteles ezt az előnyt visszatéríteni.,,

fV. Diintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése:

A Képviselő-testület f08lf0|3, (v .29.) számű _ a JóHír Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria
Központ Közhasznri Nonprofit Kft.-re vonatkozó - hatttrozatában foglaltak alapjtn a Képviselő-



testület a 256l20|f . (VII.19.) sztrmu határozatát visszavonja ) aZaZ a Kft. uz|etrészét nem ajánlja fel
térítés ellenében a Magyar Allamnak megvételľe.

A terü|et átadása érdekében az onkormányzat e|ső lépésben a 6.446.000 Ft+Áfa összegnek megfelelő
beľuházásokat megvásárolja a JóHír Józsefváľosi Nonpľofit Kft-től, melynek következtében a Kft.
tobbletbevéte|hez jut, ezért onkormányzati támogatása csökkentése, melynek alapján szükséges a
gazdasági társaság támogatási szerződésének módosítása.

Második lépésben az Önkoľmányzat a Budapest VIII. kerti|et belteri'ilet 36030 he|yrajzi sztlmu,
természetben 1089 Budapest, orczy út 1. szám a|aÍt ta|á|ható, kivett iroda, raktár, múzeum és üzem
megnevezésű, műemléki védelem a|att á||ő, ingatlant, nettó 80.000.000,- Ft osszegben (az
Önkoľmányzat á|ta| végzett beľuházások forgalmi értékének összegében),, az e|oterjesztés J. szdmíl
mellékletét képezo Megál|apodásban foglalt tartalomma|, źúadiaaMagyar Allam részére.

A birtokbaadás időpontja a 80.000'000,- Ft +ÁFA osszeg átutalásával eryidejűleg, de |egkésobb 2013.
szeptember 30. napja.

Az ingat|an tulajdonosi jogviszonyainak rendezése éľdekében sztikséges az ingat|anra vonatkozó VIII.
kerületi IKV (Ingatlankezelő Vállalat) kezeloi jogának és a VIII. keri'ileti Tanács Művelődési osztá|ya
kezelői jogának ingatlan-nyi|vántartásból való torlése - mely megállapodások az előterjesztés 4., 5.

szltmú metléktetét képezik - tekintettel arra,hogy az Önkoľmányzat a korábbiakban neln kéne a VAB
eljárás |efolytatását, így az ingyenes használat joga nem illeti meg.

Az ingat|an birtokbaadása éľdekében szĹikséges a JóHír Józsefuáľosi Nonpľofit Kft. részérő|
intézkedni a kiköltözés Iebonyo|ítása érdekében, va|amint az önkonnányzati tulajdonban' il|etve a Kft-
é tulajdonában |évo táľgyi eszközökről ľende|kezni.

Az Orczy téren talá|ható kalandpaľk (JóHíľ Józsefvárosi Nonprofit Kft. tulajdonában vannak),
valamint a játszőtér eszkozei, melyek egyľészt a Kft., másrészt önkormányzati tulajdonban vannak'
mindezek a|apjánjavaslom, lrogy azok ateľület biftokba adását kovetően is ott maradjanakaz alábbi
okok miatt:

onkormányzati érdek, hogy az ingatlan megtartsa a nyilvános kclzpaľk funkcióját. Továbbá a

kalandpaľk elbontási és szállítási költsége (közel bruttó 3.000,0 e Ft), valamint az elbontott eszközök
túlnyomó többsége (a személyi védőfelszeľelést kivéve) más- célra nem használhatóak (eloterjesztés
6.lA. számű me|lék|ete), ezért javasolt, hogy a Kft. a Magyar A|lam részére térítésmęntesen tu|ajdonba
adjaát.

A kozpark funkció megőrzése érdekében javaslom, hogy a 6./A. szdmíl melléklet szeľinti, a fentieken
kívüli egyéb eszközoket, berendezéseket is a Kft. téľítésmentesen adja áta Magyar Ál|amnak.

A Kft. tulajdonábarr lévő és a 6./8. szdmíl mellékletében szerep|ó eszközök a parkfenntartáshoz
kapcsolódnak, igy indokolt, hogy ezen eszközöket a Kft. térítésmentes, taľtós hasznźiatba adja a
Józsefu árosi Városüzemeltetési SzoI gálat ľészéľe.

Az eloterjesztés 6./C. szdmíl mellékletében szerep|o eszközök, gépek' berendezések - melyek
önkonnányzati tulajdonában valrnak -, és egyľészt azingat|an teľületén, illetve az épületekben kerĹiltek
elhelyezésľe és azok a rekľeációs funkció biaosításához, és ĺizemeltetéséhez szükségesek azok is
átadźsr a kerü lnek a M agyar,q' I l am r észér e, térítésmentesen.

A Kft. a teriilet birtokba adása érdekében gondoskodik a kozijzemi szerződések és az egyéb
szerződéseinek megszüntetésérő1.

V. A dtintés célja' pénziigyi hatása:

A döntés cé|ja a 36030 hrsz. a|alÍ', természetben az Orcry iÍ 1. sztlm a|att talćilható ingatlan birtokba
adása az MNV Zft. részére, megá|lapodás keretében rendezni a Felek egymás közötti elszámolását,
valam i nt az ingat|anra vonatkozó tu laj donos i j o gv i szonyok ren dezése.

A döntés pénzugyi hatással jáľ A 20l3. évi kö|tségvetésben 80.000 e Ft bevétel keľĹilt betervezésre a
park átadtsábó|. A 80.000 e Ft-ot terhelo áfáva\a koltségvetés módosítása szükséges. A JKS által
végzett. beruházást - 6'446 e Ft+l .740,4 eFtáfát - a JóHír JózsefuárosiNonpľofit Kft ľészéľe ki kel|



1

2.

ťlzetnie az onkormányzatnak, mely összegbő| az tffabefizetendő. A JóHír Józsefvárosi Nonprofit Kft.
támogatása csökkenthető 6.446 e Ft-tal. Az onkormtnyzatnál az 1.740,4 e Ft áfa visszaigényelhető,
mely fedezetet nyújt a v éte|źr źfa tarta|mźtnak megfi zetéséľe.

A kalandpark és a játszőtér eszközeinek térítésmentes átadása miatt a JóHír Józsefuáľosi Nonpľofit
Kft-nęk Afa fizetési kötelezettsége keletkezik, melynek mértéke megkozelítoleg 3.500,0 e Ft, mely
összegge| a Kft. támogatását szĹikséges megemelni. Fedezete az á|ta|ános működési tartalék terhére'

Az onkorm ányzat részéľől a téľítésmentesen átadott eszközök után ÁFA fizetési kötelezettség nem

keletkezik.

Ké ľe m az a|áńbi hatá"ľ ozati j avas I at elfo gad á s át.

[IłľÁnozłTI JAvASLAT

A Képviselő-testület űgy diint' hogy

a f 5 6 l f0 1 f . (VI I. 1 9. ) számis képv i se l o-testül eti határ ozatot v i s szavonj a.

Felelos: Polgáľmester
Határido: 2013'július 17.

a Prompt-Immo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,,a Budapest ĺ/III., orczy tit ]. szám alatti
ingatlanon (hrsz'.. 36030) a Józsefvárosi onkormányzat áItal végzett beruházások forgalmi
értékének meghatározása,, tárgyű értékbecslése a|apjźn, a Jőzsefvárosi Ku|turális és Spoľt
Kiernelten Kozhasznú Nonpľofit Kft. á|tal, az Orcry út 1. szám alatt lévo ingatlanon végzett
beruházásokat az onkormányzat a JóHíľ Józsefváľosi Nonprofit Kft-től, 6.446.000,- Ft + Afa
összegben megvásárolja és fe|kéri a polgármesteÍt aZ adásvételi szerződés aláírására.

Fe|elos: Polgármester
Hatáľidő: 20l3. július 77.,aszerződés a|áírásának határideje 2013. július 23.

a) a Budapest VIII. kerület belterĺilet 36030 he|yrajzi számű, teľmészetben 1089 Budapest, Orczy
út 1. szám a|att ta|źiható, kivett iroda, ľaktár, múzeum és üzem megnevezésű, műem|éki
védęlem a|att á|1ő, ingatlanon az onkormtnyzat által végzett étéknöve|ő beruházásokat
80.000.000,- Ft + Afa összegben átadja MNV Zrt. részére.

b) elfogadja a Magyar Á|lam és az Önkormányzat között kötendő, az előteľjesztés 3. szźtmu
mellékletét képezó megállapodás tartalmi elemeit és felkéri a Polgármestert annak a|źńrźsźra.

c) elfogadja a Magyar Állam és az Önkormányzat kĺjzĺitt kötendő, az e|őterjesnés 4. és 5. szám.Ú

mellékletét képezo kezelői jog ingatlan-nyilvántartásbóI való torlésérő| szóló
megállapodásokat és felkéri a Polgáľmestert azok a|áírására.

Fele|ős: Polgármester
Határidó: 2013.július l7.

u. A Képviselő-testület tulajdonosi jogköľében eljáľva úgy dönt' mint a JóHíľ Józsefváľosi
Nonpľofit Kft. egyszemé|yes tulajdonosa' hogľ

1. az előterjesztés 6.lA. számű mellékletét képező., a kalandpark, játszőtér és egyéb eszközöket,
berendezéseket a Kft. térítésmentesen a Magyar A|lam tulajdonába adja.

Felelős: Polsáľmester

aJ.



Határidő: az ingat|an birtokba adása

2. az e|őterjesrtés 6./8. számú mellékletében szerep|o parkfenntartáshoz kapcsoló eszközöket, a Kft.
térítésmentes' taftós hasznźiatba ađja a Józsefuáľosi Városüzemeltetési Szolgálat részére.

Felelős: PoIgármester
Hatáľidő: az ingat|an binokba adása

3. felkéri a JóHíľ Józsefuárosi Nonprofit Kft. ĺigyvezetojét' hogy tegye meg a kiköltozéshez és az
ingatlan biľtokba adásá|loz szükséges intézkedéseket és gondoskodjon a parkfenntaľtással,
üzemeltetéssel kapcsolatos szeľződések feImondásáról.

Felelős: JóHír Józsefuárosi Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: 2013. július 77 .,va|amint a teri'ilet birtokba adása

ilI. A Képvise|ő-testület úgy dönt' hogy

1. az előterjesztés 6.lC, me||éklętét képező eszközoket, beľendezéseket téľítésmentesen a Magyar
Allam tulajdonába adja.

FeIeIos: Polgármester
Határidő: 2013. iűlius l7.

f . a JóHír Józsefuárosi Nonprofit.Kft. részéľe támogatásként 3.500,0 e Ft-ot biztosít a II.l. pont
szeľinti átadáshoz kapcsolódó Afa fizetési kotelezettség teljesítése érdekében.

Felelos: Polgármester
Határidő: 2013.július 17'

3. aI.Z. pontban, az I.3. pontban, aIII.Z. pontban foglaltak miatt:
a) az onkormányzat bevéte| 1 l502 cím - önként válla|t feladat - intézményi műkodési bevételek

- áfabevéte| és áfa visszatérülés - e|őirányzatát f3'340,4 e Ft-tal, a dologi kiadás _ áfa
befizetés, önként vźi|a|t feladat - e|őirányzatźLtf1.600 e Ft.tal, aberuházások - onként vá|lalt
feladat _ előirányzatát | .7 40,4 e Ft-tal megemeli.

b) az Önkoľmányzat bevétel _ önként vállalt feladat - a Il805 cím működési célú átadott
pénzeszkoz e|oirányzatát 6.446,0 e Ft-tal csökkenti és a l 1 50f cím beruházások - önként vá||a|t

feladat - előirányzatát megemeli.
c) az Önkormányzatkiadás 11l07-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül az általános

tarta|ék e|oirányzattlró| - kötelező feladat - 3.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a 1 1805 cím mtĺkodési
célú átadott pénzeszkoz- ĺjnként vtú|a|t feladat _ e|őirányzatára.

d) felkéri a polgármesteft' hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál a
határozatban foglaltakat vegye fi gye| embe.

FeIelős: Polgáľmesteľ
Határidő: a)c) pontok esetében 20 1 3. július |7 .' d) pont esetében a költségvetésľól szóló rendelet
következő módosítása.

4. a III.3. pontja a|apján felkéľi a polgármestert, hogy gondoskodjon a JóHíľ Józsefuárosi
Nonprofit Kft.-vel kötött 2013. évi támogatási szerződés módosításának elkészítéséről, és

a|áitásáről.

Felelős: Polgármester
Hatźtridő: atámogatźłsi szeľződés módosításának a|áirźsa 2013. július 25.



A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosaály
Gazdálkodási Iroda, JóHír Józsefvárosi Nonprofit Kft., Pénztigyi LJgyosná|y, Józsefváľosi
Váľosüzemeltetési Szol sálat.
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Budapest Főváros VItr. kerĺilet lózsefráros tnkormányzat beruházáginakértÉke az orczy kert terĺiĺetéĺr

1. Megbízási adatok

l.l. 
^z 

értékelt varyontárgyak

1089 Budapest, 36030 helyrajzi szĺm alatt nyilvántartott, természetben

Budapest, VItr. ker. orczy űt 1. sám alatti ingatlan teriiletén

Budapest Fővráros VIII. kerület Józsefuiáľosi Önkormányzat źűta| végzettbenlhéuźr

sok

l.2. Az értékbecslést megľendelő adatai

Megbízó: Budapest Fővráľos MII. keriilet Józsefuiárosi Ónkormanyzat

Cím: 1082 Budapest, Baľoss l.63'67.

Képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

t.3. Az értékbecslés célj a

Az ingatlan teriileten e|végzett önkormányzati beruházasok aktuális piaci forgalmi

értékének me gźi|apitźsa.

l.4. AMegbízó által átadott dokumentumok

- a Budapest, VIII. ker. 36030 hľsz-ú ingatlan 2012.09.19. napjan kiadott, nem hĹ

teles tulajdoni lap teljes nriísolat;

. Budapest 1. számú Földhivatal 20|3.0l,I6.napján kelt kivonatos hatáľozata, ha-

tźrozatszźlm 38483 / | / 20 \3 .

. 2008.06 .26.napján, az Orczy-kert felméréséről készített he|ysziĺlĺajz

- az értékelt tételek szamviteli adatait tarta|maző lngatlan kartonok aMegbizó tźtr.

gý eszköz nyilvĺántartás ából

|.5. t|z éľtékelt j oýjogosultság

tehermentes tulaj donjog
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2. Alapelvet korláúoző feltételek

Az értękbecslő szakértőknek az értékelés tźrgyátt képező vagyontĺárryakban semmifele

közvetlen vagy közvetett érdekeltségfü nincs. Az értékbecslésben ľögzített megállapítá-

sot követke ztetésekkjzár ćńag szakmai szempontokon alapulnak.

Megbízísunk jogi természettĺ kérdések vizsgźiatźra nem terjedt ki, így ilyen iranyi vizs-

gźiatot az értéke|t vagyontiĺrgyakra vonatkozóan nem folýattunk.

Nem vállalunk felelősséget a Megbízótól kapott és általunk valósnak vélt adatok és in-

formációk esetleges pontatlanságáért.

A szakvéleményben jellemzett állapotot egyszera szemrevételezés, va|arlint a Megbízó

szóbeli tźĄékoz1atźsa a|apján mutattuk be, igy nem vállalunk felelösséget olyan károsodá-

sok meglétéért, amelyek észleléséhez speciális szakvizsgálat sziikséges.

A szakvélemény egyes részleteinek felhasználása esetén az esetleg felmerülő vélemény

eltérésekéľt, jogvitákért nem vállalunk felelősséget.

Az értékkel kapcsolatban kifejtett következtetések és vélemények érvényességének idő-

tartaméú je|entésiinkben feltiĺntęttÍik. A kifejtett. vélemény ahazai piacgazdasátg fenti idő-

pontban fennálló helyzetén és az akkor érvényes forint. vásĺáľlóerön alapul.

A szakértők jelen értékelés kapcsán k'lzźrő|agMegbizó felé tąľtozľrak felelősséggel, őket

harmadik személy felé kötelezettség nem terheli. szakértők kijelentilq hogy a rendelkezé-

stilae bocsátott dokumentumokat, adatokat és információkat uzleti titokként kezelik, és

fudomásul veszit hogy azokat harmadik fél ľészére csak Megbízó előzetes írásbeli hoz-

zźtjźlru1rásán al adhatj ák ki.

Jelen értékelés 3 eredeti, és egy elekhonikus, egymással megegyezó példĺányban készült,

ámelynek 2pé|dányaaMegbízót illeti, l példány aszakértĺ| iratŁárába keriil.

Az értékbecslés egésze vagy részletei, ill. adatalĺa való hivatkozás nerl publikalható a

Megbízónak és a vagyonértékelőnek a megjelenés formáját és taľtalmát jővźhagyő írásbe-

|i ho,z.zÁj źrulása nélkiil.
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A gazdasägi, jogi feltételek és piaci viszonyok előre kellő pontossággal nem prognoszti.

zźihatő vźůtozÁsai módosíthatjálq illetve érvényteleníthetik a szakéľtői vélemény vonat-

kozó megállapíĺĺsait, ezért a vagyontárgyak értékét befolyásoló körĺilményekben beálló

lényeges vźůtozźs esetén sztilĺséges a megadott érték felülvizsgźiata,

Az esetlegesen fennálló, de érzékszervi vizsgálattal nem észlelhetö éľtékbefolyásoló té-

nyezőkért (pl.: Ętett szerkezęti hibďc épületszerkezet,felhasnlált anyagot talajfelszín

alatti problémĄ kömyezete futa|mas anyagok jelenléte stb.) a szakértók nem vállalnak

felelősséget.

Az értékel'és fordulónapja 2013' marcius 26.

Az értéke|ési jelentés _ a helyszíni szemle időpontjában jellemző műszaki állapot jelentős

mértékű megváůtoztatźlsa nélkiil - a fordulónaptól számított 180 napig érvényes, ezt köve-

tőenazértékbecslés a|<tualluźiásavagy új éľtékbecslés készítése szükséges.

--ĺ__.í*l"" "
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3. Előzmény

Budapest Főváros VItr. kerület Józsefuárosi Önkormĺáĺryzat (továbbiakban: Józsefuarosi

onkormanyzat) megbizźtst adott a Budapest, VIII. ker. Orczy út 1' szám alatti ingatlan

teĺĺilętén általa végzett bęnlházások akhlális piaci forgalmi ért.ékének megáůlapitásátra,

Miigy előzményei a k<jvetkezőkben foglalhatók össze:

A mai Ülloi ĺt mentén fekvö majoľságot 1783.ban vásaľolta meg báró Orczy Lőrinc, aki

a terĺiletre láwrányos angol kertet terveztetętt. A munkát fiafejezte be 1794.ben. A kas-

télykert mellett maradt hely a gazÁasáryi majornak is, konyhakerttel, gyümölcsössel, sző-

lövel és az ország akkori legnagyobb ĺiveghrázával.

A kert 1829-ben keriilt a katonai akadémia tulajdonába. A szomszédos teriileten 1836-

ban, Pollack Mihály tervei alapjĺán, monumentális főépiilettel és lovardával felépült a

Magyar Királý Honvéd Ludovika Alĺadémia. Az rij tulajdonos az 1830-as évek közepén

a fallal vette köriil a kertet, melyben az ezt követő években toma- és lőcsarnok, terep

gyakoľlópálya, lovagló és kerékpáľpálya épiilt.

1891-tő1 a paĺkot a közönség nem látogathatta, I9l9-ben egy rövid időre megnyitotta

kapuit, de ezután ismét évtizedelr'lgzźtrva volt. A teľületet 1947-1949 között a Honvéd

Kossuth Akadémia biľtokolta, megszíĺnése utánapaľk gyakorlati|aggazdźilanná vált'

A Ludovika épületébe a Kossuth Akadémia elköltözését követően azEWE Természettu-

domanyi Kaĺa költözött be. Az egykori lovardából kialakított Alfa Mozi 1992-ben le.

égeťt, újjáépítése utián ezt és az időközben ugyancsak helyreállított nagy Ludovika épüle-

tet véglegesen a Természetfudománý Múzeum foglalta el.

A kert egy részén l962-bęnmegnýlt az Aszta|os János Ifiúsági Paľk, ahol csak szewezet1

foglalkozásokat és sportrendezvényeket taľtottalq a park a nagyközönség előtt az |990-es

évekig zźrva vo|t, jelenleg szabadon látogatható.

A területen futópályálq kiépített spoľtpályak (tenisz-, labdarugó-, kosárlabda-, streetball-

pźiya) ta|źihatőt és 20lO.szeptemberében a kert északi ĺészén, mintegy 3 hektaľos terĹi.

leten megnýlt ajelenleg is működő Kalandpaľk'

A park iizemeltetőj e 2007.júniusátót a Józsefuarosi Kulturális és Sport Kht. volt, 20og-

től jogutódj a, alőzseÍvérosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft.

A jelenleg azvĺai űt _ orcnJ út - Diószegi Sámuel utca - Korányi Sandor utca - Ludo-

vika tér által hatarolt teriileten fekvő orczy.kert területe történelme során többször válto-

zott. AII. világháboru előtt 23 hektĺáĺos terület az |960-as évekre 14 hektána csökkent.

.____ _ .__T*a_l __
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A háborut követően a terület ew részét felosztottĺák, ktilönböző vállalatok, intézrnények

létesítettek - jellemzően igénýelen kialakítású _ épületeket. A Korányi Sándor utcai ol-

dalon autóbuszgarźns éptilt a Diószegi Sĺámuel utcai oldalon több kisebb üzem létesült.

2010-ben kormányzati döntés sziiletett a Nemzeti Közszolgálati Eryetemnek a Ludovika

épiĺleteryiittesében történő elhelyezéséről. Az eltbgadott tervek szeľint a Ludovika Cam-

pus átepítésével eryideju|eg az orcry-kert is megújul, ery hekL,árral nő a zöldfeliilet és

bővülnek a sport-és szabadidós lehetőségek.

A24/20I2.(DĹ14.) EMMI rendelet a Budapest VItr. kertilet beltęrület 36030 helyrajzi

sz,ámű ingatlan teriiletének az a|á.ů'bi térképen feltĺintetett hatĺárvonalon belül eső részét,

történeti kertként műemlékké nvilvłánította:

A hivatkozott rendelet miĺemlékké nyilvánította a volt Ludovika Akadémia föéptiletét, az

I83444-ben Pollack Mihály teľvei szerint emelt lovarda épiiletét és a Kauser József ter-

vei szerint 1885_86-ban épĺilt szányépiiletet. Erue| egyidejűleg az lngat|an fennmaradó

részśt (valamint a 36179 bĺsz-ú ingatlant) műemléki környezefirok jelölte ki.

A védetté nyilváĺrítas céIja a Ludovika kertje kertépitészeti és kerttörténeti értékeinek

megőrzése, továbbá a miĺemlékegyiittes erységes védelme, építészeti,képzĹ és iparĺnű-

vészeti éĺtékeinek megőrzese.

__] -? | __ _
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Azingat|an fekľése

Helyrajzi szźlma

Teľülete

Megnevezése

Tulajdonosa

4. Az éľtékelt vagyontáľgyak jellemzői

4.1. Ingatlan-nyilvántartásĺ adatok

1089 Budapest, VIII. keriilet, belteľiilet, oľczy lit 1.

36030

26.3429 m2

kivett iľoda, ĺakttĺr, múzeum és tizem

Magyar Áttam 193 460 I 263 .460 tul.hanyadban

Egyéb bejegyzés

S.E.F.T. Kereskedelmi Kft . I38 17 / 263 .460 tul.hanyadban

Budapesti Közlekedési zrt. 56183 1263.460 ful.hanyadban

Miĺemlék

Megjég.vzés:

A tulajdoni lap II. és III,. részę további bejegyzéseket is tarta|maz, szakvéleményiink

tź,rwaszempontjából azonban ezęknek a bejegyzéseknek nincs relevanciája'

Megbízasunk azingat|an jogi helyzetének vizsgálatára nem teľjedt ki, a tulajdonviszony-

okra vonatkozó informáciőszerzés annak tlsztźuźsa érdekében volt szĹilĺséges, hogy az

értékelt, Józsefuárosi onkormányzat áL|tal- eszközölt beruhazások sajátt vagy idegen tulaj-

donon v égzett b eruházĺsnak tekinthetők-e.

A rendelkezéstinkre álló ingatlan.nýlvántaľtási adatokJĺal kapcsolatban itt csak megje-

gyeznit hogy a tulajdoni lap másolat több olyan jogosultságot tarta|maz' melyek jogo-

sultja mrĺr - ak'źIÍ évtizedek óta - nem létezik.

4;.f. A kłiľnyezet és a telek jellemzői

Az éÍtéke|t vagyontárryak a Budapest, VIII. keriilet 36030 hĺsz alatt nýlvantartott, ter-

mészetben Otcry út 1. szám a|attt, azÜĺői ĺt _ Orczy út - Diószegi Sámuel u. - Koraný

Sándor u. - Ludovika tér áita| hatĺírolt tertileten fekvő orczy-kert területén találhatók'

26,3429 ha térmértékli, szabźĺ|yta|an sokszög alakrí ft'ldrészlet, felépítrnényekkel és jelen-

tös zöldfelülettel. Változatos anyagú kerítések és teleküatárra épített épületek hataľoljak.

Gyalogosan a Nagyvárad tér (orczy út) felől, gépkocsival a sorompóval védett Diószegi

Sámuel utca felőli bejáraton át közelÍthető meg.

Értékelési megbízásunk azingat|allĺa nem terjedt ki.

*--.---{- t--l --
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43. 
^z 

értékelt varyonelemek közôs jeltemzői

Az értéke|ésbe vont vagyonelemek köz<is jellemzője, hogy

- valĺmennyi a Józsefüárosi Önkormĺányzat, i||ető|egjogelődje, a Fővárosi VIII. keľĺi-

leti Tanĺíos beruhĺízísban volósult meg.

- a:Z önkormĺányzati beruhłáásban létesült felepítmények az ingatlan-nyilvántaľüásba

önálló helyrajzi szímon nincsenek bejegyezve;

- létesítésĺikre vonatkozó dokument.áció nem lelhető fel;

- a számvíteli nyilvántaľŁísban aziizembe helyezés dátumaként a Józsefuáľosi Kulturá-

lis és Sport Kht. megalakulásának napja(2007.07.01. ) van megielölve.

4.4. 
^z 

értékelt va5ronelemek egredĺ jellemzői

Büfé épüIet és pavilon

Hagyományos, téglából fa|azntt szerkezetű' füldszintes, lapostetős kialakíŁású 6,0 x 4,0 m

kiilső méretrĺ épület. Kiszolgáló erységei (tĺĺroló, raktar) az épülethez csat|akoztatott,

részben faszerkezetes kivitelű toldaléképiiletben találhatók.

Az épület szprkezetei stabilalí' műszaki ĺíllapota: részleges felújítĺásra szorul. Nyílászĺrói

nincsenet a nyílások vagyonvédelĺni ráccsal védettek. Vizes blolĺ&ja nincs, de avízbe
van vezetve. Csatorniłra nincs csatlakoztatva,.a szennyviz elvezetés kĺiltin emésztőbe

tt'rténik. KiépÍtett ffitése nincs. Szezonális jelleggel tizemel.

Az éptilet előtt viacolor burkolatu nyitott foryaszótér ta|áiható, ameýet faoszlopokĺ<al

gylámolított hullĺĺmlemez fedésii tető fed le.

,..ł;:i.''Á.
.': ..)/'\

A biife męllett áll egy funkoionálisanhozzátaĺtoző,Z,S x2,5 m-es, fémszerkezetí;síkpa-

-,r n-*-L- --



Budapest Fóváros VItr. k€rĺilet JózsefuáÍos Ônkormányzat bęruházásainak éĺtél'a. azorczykert terĺitetéĺl

lafedésű pavilon. Az eredetileg nýtott szaletli oldalát a büfé,bérlője trapéz|emezzel bur-
kolta' a felső részen redönyszerĺĺ nyíIászźrőkatépített be. Á pavilon jó műszaki állapofu.
A pavilon köriil repedezett eryenetlen feliiletri aszfa|tozottterü|et ta|á|ható.

ErdeifuÍőpóIya

A futopálya feliiletét eredetileg fettételezlretően kavicsszónással alakítotĺák ki, az oldalsó
szegélyt kb. 10-15 cm átĺlérojű akáctörzsek egymás uüáni fektetésével olđot1ák meg. A
hasnláiat következtében a futópĺílya feliilete máľa már a termett talaj.

Fahóz-foglalkozÍató

Beton ďapra telepített faszerkezetiĺ épiile! amelýrek atartó-és a térelhaüĺroló szerkezetei
egĺarántfibót készĺiltet a nyere glető azbeszthullĺáĺnleme zze|fedett"a haüároló szerkeze-
tek hőszigete|tek. Az esővízelvezetés megoldott a belső terekben azonbannéháĺry helyen
b eáu;ás nyomai láthatóak.

Az épiilet össz,köanűves, fiĺtését azęweshelyiségekbe telepített gázúzemíipaĺapet kon-

_T*'o 
*l_ 
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vektorok biztosítjĄ a melegvizet villanybojler szo|gáůtatja. Az épületbeń tantermet

valamint szociális heýiségek ta|ĺálhatóĄ hideg-melegvizes kiállásokkal. A burkolatok a

helyiségek funkcidának megfelelőet azonban abasmźůatmiattjelentösen avultak.

A faháu:at az 1960-as években rakbáľ cé|jara építettét később foglalkoztatóként, nyáron

táboréptiletkén! ill. rendezvénýeremként mfüödött. Megépítese óta többször felújítottat

2002-ben tetőcserét is kapott. Müszaki állapota közepes, de a villamos energia hátlrőzata

elavult.

Fahóz_farakaÍr

A felépítnrény beton alapra telepített faszprkezetű rakhírépüle! amelynek ataĺtőszerkeze-

tei és a térelhatároló szerkezetei is f,ából késziiltet a nyeľegtető azbeszt hullámlemezzel

fedett. A haüároló szerkezetek nem hőszigete\tek, az épületbe csak az elekhomos ĺáľaĺn

van bevezetve, mĺís közrrű csatlakoással nem rendelkezit ffitése nincs.

Az éptileten nem oldotĹák me9 az esőviz elvezetés| így naryobb felületen vizesedés

nyomai láthatóak. Müszaki állapota gyenge' gazdaságosan nem ťljítható fel.

Fahóz - Herkules edzőterem

Az 1980-as években létesíteą beton alapra telepített épület meýnek fából készüIttaÍtő.

szerkezeteire farostlemezből kivitelezett paneleket szereltek fel ktilső hatĺáľoló cé|iából.

Az épületbe minden kömű be van ve7ľltĺIe' a fiĺtése gáz;íuemű kö4ponti fiĺtéssel történik,

lemez radiátoľos höleadókon keresztiil, a melegvizet szintén eźlzkazźnbiztosífa.
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Műszaki állapota közepes. Az épületben edzőtermet vďamint szociális helyiségek talál-

hatólq hideg-melegvizes kiállrísolĺĺkal. A burkolatok a helyiségek funkciójĺának megfelelő-

et egyes részeken a haszrlźůat következtében jelentősen avultak.

Főépület

Hagyományos, téglából fa|azott szerkezetű, a|álplncézet|en, frlldszint * 1 emelet szintkĹ

alakítĺísil, irođa funkciójú épület. Lapostetős, nem jfuható lág5rfedéssel. Az épiilet szerke-

zetei stabilĄ miĺszaki állapota részben felújítottnak tekinthető. Az épületbe minden

közmtĺ bevezetésre keTiilt, a fiĺtése központi gźvkazźnrćitöľténilq a hőleadók öntöttvas és

lemez radiátorok. A ftildszinten a melegvizet villanybojler biztosítja, az emeleti vizes-

blokkban nincs melegvíz. Praktikus funkciomáĺis kialakítĺĺsú, közepfolyosós alaprajzi

e|ĺendezesű épület meýben eltérő méretü, több ce|ĺa hasmosítható (irodą tĺárryaló, elő-

adóterem) heýiségek talĺálhatók. Az egyes irodahelyiségek klimatizíltak.

Az épület helyiségeinek műszaki állapota eltérő' egyes helyiségek padlóburkolatĺít kicse-

réltét a falfeltileteket festettélq eznkáů|apotaújszeď1több helyiség azonban mégazépí.

téskori burkolatokkal rendelkezit felújítandó állapotban van.

-- -- f.t' L--
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róBzótér

A foglalkoztató épület és a streetbal|pá/ryakĺiziitt kiépített játszótér, kĺilönböző szabadte.

ri, jellemzően fából készült játékokkal (csúszdas máľlző torony, hinta' mérleghinta" rugós

és iiryességi játékok), homokozóvď.

Kandelóberek

Az orcry-kerttéĺvi|ágitásźft 72 db öntöttvas oszlopos, kiiltéri kandelábeľ biztosítja. Rög-

zítésfü rögzítő horgonyokkal töľténit felületiik elekhosztatikus porfestés. A világítótes-

teket 2008-ban lijÍtotĺák fe|' azoszlopok régiek.

KosórlabdapóIya

Nem szabványos, kĺiltéľi kosarlabda páiyą lényegében csak ery asďa|tozott felület me-

lyen kosĺárlabda pályrának megfelelő felfestést alka|maztak. Apáůya szelein a nem megfe-

lelő vízelvezetés miatt repedések és stĺllyedésre utaló nyomok láthatók.

T-;-*t
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A pźůyáú 2008-ban asďa|toztźů\ felfestése már több helyen kopott; Az esti hasnláiatźůłoz

acélszerkezetiĺ liámpatestek ál|nak rendelkezésre.

KREsz póIya

Gyeľekek számátrakészĺilt KRESZ oktató tanpáůya, amely a valóságnak és a KRESZ sza-

bályainak megfelelö közlekedési tíblákkal és jelzőkésztilékkel van felszerelve.

Az I-2 méter széles aszfaltoznĺt litszakaszok viszony|ag jó állapofuĄ a közlekedési be-

ľendezések és ĺĺblák épek.

Kôqonti öItiiző

Hagyomrányos' téglából fa|azott szerkezetű, fiildszint * 1 emelet szintkialakítĺású, lapos-

tetős épiilet amelyben öltözőket és szociális helyiségeket alakítottak ki. Az épület szeľke-

zetei stabilĄ mĺiszaki állapota részben felujÍtottnak tękinthető. Az éptilet az L960-as

években létestilt, 2002-ben újra szigeteltét vakoltĺák.

fl4 -l
J ' L_--_



Budapest Fóváros vltr. k€rület Józsefuáros Onkormányzat benůázásainak éĺtśke azoĺczy kęrt teriilęté'l

Az éptilet összkö,zrnűves' központi ffitését gáziinmfi|<azźn biztosítją lemez radiátoros

hőleadókon keresztiil.

Alaprajzi kialakítĺása praktikus, szekcionált elrendezesĺi helyiségcsoportjai revén az eryes

öltözők önálló vizesblokí<al rendelkeznek. Egyes helyiségek buľkolatĺát kicseréltét a

felületeit kifestettéŁ ezek állapota újszeďa tiibb helyiség mégaz építéskori átlapotú.

Labdarugó ptŕlya

Szabványos méľetíĺ és kialakítĺású, füves, nagypályrás labdarugó páiya. Ôntözőrendszere

níncs. Ahasmáiattől a fiivesítés erősen megkopott.

Medence

Zasbeton szerkezetťl,14 x25 x 1,65 m-es medence, körben fémszerkezetű korláttal.

Rendeltetésszeriĺen több éve nem használj áfr'' az aljĺára homokot terítettet nyĺĺron strand-

foci płályaként mfüödik. A ki'zfiirdők létesítésének és iizemeltetésének közegészségügyi

feltételeire vonatkozó, jelenleg hatáýos jogi szabźiyozźts alapjan a medence eredeti funk-

ciójának betöltésére ma młĺr akkor is alkalmatlan lenne, ha műszaki állapota a haszrálatot

f --*.*l-*-
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egyébként lehetővé tenné. A jelenleg érvényes szabvĺányoknak.megfelelő átalakítĺás költ-

sége magasabb lenne, mint új medence építése.

M íÍfüv e s lab dar ug ó p lźIy a

Mĺifüves felĺilet{ĺ kispáýĺs labdarugó pźiya. Füves felülete gondozott ép, jó rĺllapotu.

A páiya köľül viacolor burkolafu védősávot alakítottak ki. Minden oldalľól fémoszlopok

között kifeszített drótfonatos kerítéssel haüárolt, a bejĺĺľatot fémszerkezetiĺ kapuval oldot-

tĺłk meg. A pálya köriil acéloszlopos térvilágító testek (4db) állnak.

orc4l-kert kełítés

A területen kiilönböző típusú kerítések tz|álhatőt melyek anyaga és műszaki paraméterei

is eltérőek:

- betonlábazatonfémoszlopok köze kifeszített dľótfonatos kerítés;

. betonlábazatra" vagy kőfalĺa szerelt fémpálcĺás szerkezetiĺ keľítés;

- tömör kőkerítés.

-f-'ó_-l--
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A kerítések műszaki állapota veryes képet mutat: eryęs szakaszokon jó állapotuĄ más

részeken teljes vary részleges felújíüásra szorulnak.

Salak ft
A ,,salak úť'-ként nýlvántaľtott útszakaszt eredetileg salakszórással alakítotkák K, ü
oldalsó szegélyt betonelemekkel oldottĺák meg. A régi kohósalakos út burkolatĺĺt 2008-

ban murviára cseréltét jelenleg is muľviás.

SalakosfwópóIya

A nag5rpályĺís labdarugó pálya körül kialakított futopálya.Fęliilete vöľös salalĺszőrásil.

oldalszegélye betonelemekből áll. A használat következtében erősen megkopott állapotu.

-t-17--l_ _
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Stĺeaball pólya

A pźůya feltilete vörös sďakszorással keriilt kialakítrásrą az oldalsó szegé|yt nagyĺészt

betonelemekkel oldották meg. A térvi|ág1tźstkét lámpaosz|opra szeľelt lrámpatest biztosít-

ja. A használat következtében a páiya felülete befüvesedett megkopott jelenleg tedes

felúj ítĺsra szoruló ĺíllapotban van.

Szabadtérů WC-mosdó

Hagyomĺányos téglából falazott szerkezetü, füldszintes, lapostetős éptilet' amelyben szo-

ciĺális heýiségeket ďakítottak ki. Az épiilet szprkezetei stabilĄ műszaki állapota jó. A
helyiségek burkolata és a szaniterek állapota újszeď1 a kiilső részek (p1. homlokzat) még

az építéskori állapotu. Az épületnek fütése nincs, szezonális jelleggel tizemel.

TenisryóIya

Apálya e5zmĺĺsba kapcsolt rendszerü miĺanyag burkolattal van ellátvą melynek feltilete

teljes felújíüásľa szorul. Minden olda|ĺól fémoszlopok közt'tt kifeszített drótfonatos kerí-
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téssel hatiárolt a bejáratot fémszerkezetű kapuval oldotĺík meg. A pálya mellett acélosz-

lopos térvilágító testek (2db) vannak elhelyezve

TéglaepüIet . kőíraktór

A felépítmény betonďapraépitett,téglából fa|azot| ftildszintes raktárépüle! alacsonyhaj-

lású nyeregtetőve|, a falazat beltéri felülete vakolatlan. Bejĺárata kisméretĘ kétszánryú,

femszerkezetíĺ ďtó, abtaka nincs. A hatĺáľoló szerkezetek nem hőszigete|tet azépületben

csak elektľomos áram került bevezetésre, a többi közműre nincs csatlakoztatva. Ylzes
blol.{<ją ffitése nincs.

Műszaki állapota ryenge' atető a|á van đicolvą a falakon szerkezeti repedések és talaj.

vízfetsziváĺgásźrauta|ő vizesedés |áLtható. Gazdäságosan nem újÍtható fel.

- -J ĺ9--L_--
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Tókerútés

A kerítés fém oszlopait beton alaptestbe állítottĺáŁ az oszlopok között fémvázbaillesztett

hullĺámnácsos kerítésmezók vannak. A kerítés állapota jó, feliilete festett és ép.

aszoda épüIet

A felépífinény hagyomłĺnyos téglából fa|azntt szerkezetű, ft)ldszintes lapostetős kialakíĺá-

sú épüle! teljes felújítĺást igénytő műszaki áltapotban. Építési éve nem ismert utoljára

1966-ban újÍtottfü fel.

Eredeti rendeltetése valójában nem uszodą hanem (a fentebb rész|etszett medencéhez

tartozn) iiltöző épĺilet volt, jelenleg raküározís cé|jäna van bérbe adva. A szemle soriín az

épĺiletbe nem volt lehetőseg bejutni. A rendelkezésre álló szóbeli információk szerint

áram, vĘcsatorna kiimrivel rendelkezik f,ĺtésó nincs'
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5. Az alkalmazott értékelésĺ mĺódszer

5, 1. Ingatlan értékelés

Az 1'977-ben alakult TEGoVA (ľhe European Group of Valueĺ's Associations) egységes

ęszközértékelési szabványokat és eljrírásokat aján|ott az értéke|(5k európai szervezetéhez

tartoző tagorszígok értékelői szźtmára. Az Európai Gazdasági Közösség 1992-es léteho.
z,ása óta az értéke|és Európában mindenütt a TEGoVA úfunutatoja alapjan történik.

A jelenleg hatĺályos Európai Értékelési Szabványok (European Valuation Standaľds 2003)

deťtníciója szeľint ,,A piaci érték az a becsťilt összeg, amelyért egl ingatlan az értékelés

időpontjában gazdát cserélhetne egl hajlandósógot mutató eladó és egl hajlandósógot

mutątó vevő között tisztességes fettételek mellett zajló tranzakció keretében megfelelő

piacra bocsótóst követően, amelynek sordn mindkét ÍéI jót informóItan, kört)ltekintően és

kénysz er né lkiil c s el ekedet t. |,

Adott ingatlan értékének meghatarozźsfua több módszer alkalmazhatő, ezekkĺizül legel-

terjedtebb aforgalmi értékelés, amely piaci összehasonlító adatokon alapul. A piaci ösz-

szehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés már megtörtént, konkrét és ismert adás-

vételi ügyletek rírainak avtzsgźit esetre való kite{esztésével, összehasonlíĹásával történik.

A módszer lényege, hogy az összehasonlításra alkalmas ingatlanokklvźůasztátsa, adatai-

nak elemzése utĺán hatfuoz'zuk meg a fajlagos értéket, amit az étékelendő ingatlan éľték-

módosító tényezőinek figyelembevételével korrigátunk.

A piaci összehasonlító adatokon alapuló módszer fő lépései:

az összehasonlításra alkalmas ingatlanok kivźńasztása, adatainak elemzése,

. fajlagos átlagos alapéĺték me ýatánozäsa

. éľtékmódosító tényezőkelemzése,

. a faj|agos átlagos a|apértékmódosítása, fajlagos éĺték szźmitása,

végső érték száLmítźlsa a fajlagos érték és az lngat|anmérete szorzataként,

Az összehasonlító vizsgálatokat egy, olyan ingatlanokat tarta|maző alaphalmazban kell

elvégezni, amely ftildrajzí elhelyezJ<edése a vtzsgźllt ingatlanéhoz hasonló, és az abban

szereplő ingatlanok típusa azonos avizsgáĺ|t ingatlannal. Aza|apha|mazadatalnakálJ;|agá-

tól jelentősen eltérő szélső értékeket az e|emzés soľĺĺn f,rgyelmen kíviil kell hagyni.

Csak azonos értékformákat és csak azonos jogokat (a konlaét esętben pl. teheľmentes

tulajdonjog) szabad összehasonlítani, illetve a különböző éľtékformfü és jogok között

korrekciós tényezőket kell alka|mazĺli.
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Azokban az esetekben, amikor egy vagyontiírgy jövedelme becsülhető, mert a tulajdonos

aztbéńeadáts útján hasznosítją illetőleg lehetősége van azt bérbeadĺás útjĺán hasznosítani,

megbízfiató értékęt állapíthatunk meg a hozadékí értékelésset'

A szakirodalom meghatározása szerint ennél a módszernél az értékmegźt!|apitźtsa azon az

elven alapul, hogy bármely eszkö,z értéke annyi, mint a belőle szźtmaző tiszta jövedelmek

jelenértéke.

Az eljźlrés lényege, hogy a hozadéki (övedelmi) értéket tőkésítjük az épi|et é|ettartaná-

nak, haszĺlosíthatóságának vagy a befektetés elvrárható megtéľtilésének időtartamfua.

A hozadéki (hozamszźmitáson alapuló) értékelés esetében a számítások a|apjaazlngat|arl

bérbeadása révén elérhető jövedelem, melynek becsléséhez a vizsgált ingatlanra fennálló

szerződés adatait és/vagy az ingatlanpiacon elérhető, lehetséges bérleti díj mértékét tę-

kinthetjfü kiindulási pontrak.

Hozamszźlmittsra |eggyalaabban két kalkulációs modellt alkalmazunt ezek:

a.) a pénzfolyamok diszkontálasára alapozott számítas

Alapja azegymźst követő időszakok pénzárariásának alakulását mutató, diszkontált cash

flow analízis (DCF). Jellemzően a befektetési céllal tartott eszközök értékelésére használt

technika. Ha figyelmen kívül hagyjuk a külső flnanszírozźtsból szrármazó elemeket, akkor

az érték két részből tevődik össze: az eszköz j<ivőbeli hasznosítĺłsábő| származő úsna

jövedelmek jelenértéke plusz a befektetésből való kilépés bevételének jelenéľtéke. Az

elemzési időszak áůta|átban5-lO év közötti.

b,) a lônetlen tőkesítés.

A jelenérték-szÁmítás egyforma éves eryenlegek esetén eryszenĺsíthető aközvetlen tőké-

sítés módszerére. A módszer sęm a befektetés időhorizontját, sem az eszközjövőbeni

értékemelkedését nem veszi figyelembe. Ennél a szźnnltź.snźi egy éves tiszta jövedelmet

tőkésítiink a5!, M aktuális piaci viszonyok alapján meghaĺározott kamatlábba|. Az a|lra|-

mazott tőkésítési kamatláb az adott eszköztől. mint befektetéstől elvaľható minimális

megtéľülési r áttźx a| eryenlő.

Alapvetően a ktilönleges rendeltetésu és/vagy azingat|anpiacon csak kis számban előfor-

duló felépítmények értékének megállapitźsźhoz haszĺráljuk a költségalapú értékelést

(egyéb ingatlanok esetében elsősorban ellenőrző szĺmítĺísként alkalmazzuk).

A költségalapú érték-megközelítés lényege, hogy az ingatlan rijra-előállítási költségéből

le kell vonni az idő múlása miatti avulást, majd ehhez kell hozzáadni a felépítményelĺüez

taĺtoző fiildterulet értékét. A filldterület, építési telek értékét annak beépítetlen (tires)

r--ł;---t
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ál1apotban va1ó értékelésével kell megállapítani a piaci összehasonlító adatok elemzésén

alapuló értékeléssel

Azt$rae|őźilít.ísi ktiltség olyan szerkezeteketés építési munkát takaĺ, amellye| az értéke-

lés időpontj źbarl a meglévő funkciók a legkisebb költséggel, de azonos hasmossággal

előállíthatók lennének. Az tjra-e|őát|lítási költségbe éľtendő a közművesítési, a tervezési,

az engedélyezési, avállalkoási, a kivitelezési, a beruhźnői, apénzügyl és mindęn egyéb

ténylegesen fizetendö költség is, ide értendők a hatályos számviteli törvény szerinti beke-

rtilési értélĺí<ént meghatározott ktiltségek. Ezeket a kiiltségeket a tényleges építési piaci

aĺak alapjan kell meghatźromi.

Az épü1et ÍĄra-eirőáů|itźtsi költségébe az épületgépészetet és a belsöépitészeti elemeket is

bele kell számítani, míg a mobiliakat ki kell zámi.

Az avulás az idćl múlása miafti énékcsökkenés. E kategória fó elemei: a ťlzikai-, a funk-

cionális- és a környezeti avulás, melyet speciális esetekben a gazdasźry1 @iaci) avulás

meghatźrozźlsával is ki kell egészíteni. Az avulás mértékét valamenný kategóriában'

százalékosan kell megadni, szémítźĺsa történhet becslés a|ap1źn, vagy részletesebb elem-

zések útjrán.

Az i$ra41óéilÍŁísi költséget az avultsággal csökkentve és a telekértékkel növelve adódik

eredményiil a költségalapon számított forgalmi érték.

5.2. Tárg,li eszlúz értékelés

Tárryi eszközök értékelésének módszerei alapvetöen megegyezrek aziĺgat|anértékelési

módszerekkel, a célszeríĺen alkalmazott módszert azéÍhékę|teszköz típusa a|apjźnhatźr

rozzuk meg.

A leggyalaabban hasanált értékelési módszer tźrgyl eszközök esetében is a közvetlen

piaci összehasonlítós. A módszeľ lényege uwanaz, mĺnt az ingatlan értékelés esetében:

az összehasonlításra alkalmas vagyontárgyak kiválasztása, adatainak elemzése utan hatá-

rozzłlk meg a fajlagos értéket, amit az értékelendő eszköz értékmódositő tényezőinek

figyelembevételével konigálunk.

A gépet iizemi berendezések jelentős hányadáĺlak azonban nincs tényleges éďvary meďe-

lelően szeles piaca (így piaci ára sem), mert ilyen esz'közök értékesítésére ritkaĺr kerül soą

vaw ew meghatĺáľozott termelési folyamathoz állítotüík elő. Ilyen esetben az értékbecslés

rendes módszere az aĺrprtlzźithelyettesítési költség szźlmitźsa.

|1Ą,
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Az amortizólt heilyettesítési költség szómítasa soran figyelembe kell venni a berendezés

koráĄ azátlagos miĺködési időtartamot, a vrárhätó élettartamot, azuzeme|tetési feltételeket

és a használatot. Az iizemi berendezések és gépek értékelésekor figyelembe kell venni a

környezetszennyezés megelőzésével és ellenőrzésével összefüggő diľektívakat is.

Speciális he|yzst" ha az értékelendő eszköz bekerülési költsége megbízhatóan dokumen-

tált, ilyen esetben alkalmazható a könyv szerinti értékböl indexálással levezetett újra-

előállÍhási érték. A beszerzési értéket a szĺmítasokhoz abbanaz esetben lehet felhasználni,

ha az ateljes berendezésre vonatkozóan ismert, beleértve valamennyi kiegészítőt és tarto.

zékot is.

Az értékelés módszerét mindig avizsgźůt vagyontárgy jellege és az étékelés célja alapjan

választjuk ki. Jelen esetben a jövedelemtőkésítéshez szükséges adatok nem álltak rendel-

kezésiinlae _ az értéke|t vagyontárgyak többségének esetében nem is beszélhetiink jöve.

delemtermelő képességröl - így hozamszźmitást nem végezhettĺink.

Piaci összehasonlító adatok elemzését a szakvélemény tźtgyźń képező, önkormĺányzati

eszközökből megvalósított beruházások esetében uryancsak nem tekinthettiik megfelelő

eljárĺásnak, mivel a módszer azértéke|tvagĺontfugy nyílt piaci értékesítésének lehetősé-

gét feltételezi, az értékelt vagyontáľgyak azonban állami fulajdonú ftildrészleten megva-

lósított, többségfüben a ftĺldtől elvźiaszthatatlan vagy csak jelentős állagromlás ĺĺrĺán elvá-

lasztható móđon létesített építrnények

Fentielae tekintettel, az étéket költségalapú módszer a|katmazásźpal számítottut mely-

nek során az értéke|tvagyontźrgy paramétereinek megfelelő épíünény lijraelőállítĺási költ-

ségét vettĺik alapul.

6. Avagyontáľgyakértékbecslése

A piaci összehasonlító adatok, illetőleg a diszkonüílt bekerülési költség a|apjźn kiszámí-

tott átlagos pótlási költséget az értékeLt eszközök miiszaki, ťlzikai, funkcionális jellemzői,

iit. piaci környezete a|apjána következők szerint korrigáltuk:

zök aktuális fiz]kai źi|apota alapjan történt.

í-;í*l^""- -
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A fizikai awlás mértékét befolyásoló körülményként vettiik figyelembe az ĺ;rzembe

helyezés óta eltelt időt, és a megfelelő karbantaľtás mellett is természetszeľĺíen bekö-

vetkezö állapotromlĺĺst.

A helyszíni szem|én tapaszta|tak és az ijzpmeltető képvisetőitől nyert iďormációk

alapjan rendszeres karbantartast és a miiködéshez szükséges javítások maĺadéktalan

e|v é gzését feltételezhettr.ik.

tekintjük éľtékmódosító tényezönek.

Az értéke|teszközök többsége esetében az életkor a számviteli nýlvantartásban rög-

zítettuzembe helyezesi időpont a|apjännem állapítható meg, mivęl az aktiválás nap.

jaként a Józsefuáros Kulturális és Sport Kht. alapításanak napja van feltĺinteťve, az ér-

tékelt vagyontárgyak azonban ekkor mar akaÍ több évtizede haszrálatban voltak' MĹ

vel ezeknél az eszközö}ĺlél a tényleges iieembe helyezés időpontjára nézve nincs

adat, akonlaét életkort a jellemző paĺaméteľek és az aktuális fizikai, miĺszaki állapot

a|apjźnbecsü1hett..ut az értéketpedig a mĺĺkiidőképesség és a hasonló funkcióra elő-

állított, új eszközökhöz viszonýtott alkalmasságuk figyelembe vételével állapítottuk

meg.

esélye van a jellemzően beépített és állagromlás nélktil nem mobilizjihatő eszközök

szabad piacon történő értékesítésének.

A vagyontĺĺrryak aktrrális píaci forgalmi értékének megállapíüás źŕroz a fenti szempontok

mellett a Megbízó képviselöjénet a vagyontárgyakhasmźiatfua vonatkozó szóbeli tájé-

koztatősa és a 2OI2. mĺírcius 22. és 23. napjźn megtartott helyszíni szemlék szolgáltattak

alapo1 Az értéke|éshez a Józsefvarosi onkormanyzat Polgármesteri Hivatalának taÍgyi

esz,köz nýlvántaľtasa is rendelkezésiinlae állt.

A szemle alkalmával, szemręvételezéssel és a Megbízó képviselőivel történő konzultáció

alapjan megállapítottuk a virzsgáit eszközök jelenlegi źů|apotáú, használhatóságźú, azok

műszaki, ťlzikai avulásának (az eszköz életkoľa a gazdasáryilag hasznos élettartam alap.

jan, teljesítnényenek vźitozősa, fizilk.u elhaszrálódása) mértékét. A takart szerkezeti egy-

ségek fizikai elhasználódásanak mértékére nézve elfogadtuk a Megbiző képviselőjének

ný|atkozatźú.

Áz értéIrképzési tóblát a szakvélemény melléklete tartalmazza.

r--ti--l
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7. Osszegzés

Fentiek alapján a Budapest YIII. ker. 36030 hľsz alatt nýlvĺán tartott, természetben

YIII. ker. Orcry út 1.

szźtm a|atti ingatlanon a

Budapest Főváľos vlll. keľület Józsefvárosĺ onko rmányzat

tĺ|tz|végzettberuhazások aktuális forgalmi értékét (általános forgalmi adó nélkĺil) nettó

104.980.000.- Ft

azazBgyszáznégymilľó-kĺIencszáznyolcvanezerforĺnt

összegben hatarozzuk meg.

Budapest, 20 13, mźttcius 26.

PROMPT.IMMOKft.
1041 BudapcÁt' Rózsa u 53. I/4..Adószán: Ĺf36ffif.u+Ĺ

ingatlanvagyon-értékelő

igazsálg;lgy i szakéľtó

oklevęles ingatlangazdálkodó

EUFIM ingatlanértékelő

6", "ą
T*1*-o1ffiÉ'
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Saámítási tźLb|źLat

Fotómellékletek

Tulajdoni lap másolata

Fö l dhivatal kivonato s batfu oz.ata

He|yszinĺajz
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Sor-
szám

Egyedi azonosítő: 001128 .|21312 Biifé épii

Megnevezés

1.

f.
bÍifé éptiĺet (téelą és

pavilon

i azonosítő: 001135.12Í.4914

azonosítő: 001125 . t21312

Üzembe
helyezés

ĺdópontja

fa)

azonosítő: o07|26 - t21312

A Budapest, VIII. ker. orczy tlt l 'szám alatti ingatlanon
Budapest Ftĺvĺĺros VIII. keriilet Jôzsęfurfuosi tnkormányzat

áital. végzett beruházások aktuális forgalnri éľtéke
2013. március

azonosít : 001724.12t9312 Faház - Heľkules edzóteľem

Számvitelben
bruttő éľték

Ft

i azonosítő: 001121 -121312

2007.07.o1.

nĺncs adat

let

azonosítő:00l15|-|2149t4 Játszĺtér

(8,8

i azonosítő: 001149-t2149t3

Faház . foslalkoztatő íl

x 6'3 m) és pavilon (2'5 x 2'5 m)

Mennyiség
m2lfm/db

Eaház- faraktáľ Gx18

azonos.: 001151 - 1214914

176 000

11,

azonosítÓ:0aĺ35.1214914 KREsz

12.

Fajlagos
pĺÓtlási

kiiltség

KRESZ tanpálya (m)

eszkÖzÖk (tábláł<'stb)

0

F

)J

azonosítő: 001120 - 12|3|2

6

Pĺőtlási kÖltség
łisszesen

2x

60 000 Ft
30 000 Ft

xl

Flztkai

3 300 000 Fĺ

31 066 163

2007.07.01.

2007.07.01.

180 000 Fl

Funkcĺo.
nálĺs

avultság mértéke

50o/o

Gazdaságĺ

t0%
20o/o

0

20 t50 021

204/o

Avulás mlatt
éľték.csÖkkenés

0

500

I 10 180

30%

I

L0%

6 000

400 000

AktuáIis
foľgalmĺ éľték

2 376 000 Fr
63 360 Ft

1' oldal, tisszęsen: 3

3 000 000

400 000

924 00C

4oo/o

I 17 000

20%

30o/o

70 a74 480

0,/o

30%
30%

2 118 000

176 000

882 000

224 000

13 978 000
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szám

azonosítő : 00|135-12|49 14

Megnevezés

azonosítő: 001133 - 12194

azonosítő: 00||37.1214914 M{Ífĺlveslabda

azonosítÓ : 00t13|-12t49 l 4

Üzembe
helyezés

ĺdópontja

azonosítő: 001|36.1214914 Salak t (1100 x 3

A Budapest, VIII. keľ. oĺczy űt ĺ.szźtm alatti ingatlanon
Budapest Fóvĺĺĺos VIII. keriilęt Jôzsęfuárosi tnkormányzat

által végzett beruházások aktuális forgalmi éľtéke

2013' március

azonosÍtő : 00|135-|21 49 | 4

Számvitelben
bľutt6 éľték

Ft

azonosít : 001135.l2149t 4

azonosítő : 001|23.|2t312

azonosít : 00 1134-12t49 | 4

Mennyiség
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azonosít : 00|t27 - |21312

azonosítő : 00|132.|2|491 4

Fajlagos
pőtlásĺ
ktiltség
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azonosít : 00||2f . |2|3|2
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Fizikai

TÓ kerítés (380 fm x 1

Funkclo-
nális
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éľték.csÖkkenés
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forgalrnĺ éľték

2. oldat. sszesen: 3

13 280 000

16 512 000

s 016 000
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Budapest Fóvĺíros VIII. kęrtilęt Jőzsefu rirosi Önkonnĺnyzat

źital' végzettbęruházások akfu.ĺlis forgalmi éľtéke

2013. március
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avultság mértéke
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ż66lĄ.g56'pt[J0I..9.8..0'..j.

Aktuális
forgalmi éľték

3. oldal, sszesen:3


