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VA GY ONÉR TÉKE L ÉS I  Ö SSZE F OG L A LÓ  
 

 

Az AMÉTA Kft. (1118 Budapest, Ménesi u. 82.) megbízásából készített magánszakért i 
véleményben, a tárgyi ingatlanra vonatkozó dokumentumok és a piaci viszonyok 
tanulmányozása után, az értékelési számítások alapján megállapításra kerül, hogy a 1118 

Budapest, Ménesi út 82. szám alatti, 4936 helyrajzi számú közterületen álló felépítmény 

ingatlan becsült piaci (forgalmi) értéke: 
 

  2 9  4 0 0  0 0 0 , - F t  

a z a z  

H u s z o n k i l e n c m i l l i ó -  n é g y s z á z e z e r  f o r i n t  

 

 

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

meghatározására készült, a közterületen álló felépítmény lehetséges adásvétele miatt. A 

piaci értéket per-, teher- és igénymentes állapotban állapítottuk meg. 
Az ingatlan értékesítése esetén, a vételár számviteli elszámolásánál az itt megállapított 
forgalmi (piaci) értéket általános forgalmi adót nem tartalmazó, nettó értéknek kell 
tekinteni. 

 

A tudomásunkra jutott adatokat és jelen szakvélemény tartalmát bizalmasan kezeljük, 

felel sségünk a megbízóval szembeni felel sségre korlátozódik. 
 

Jelen ingatlanforgalmi szakvéleményt elfogulatlanul, küls  körülményekt l nem zavartatva 
készítettük, a díjazás nincs összefüggésben az ingatlan megállapított értékével. 

 

A helyszíni szemle id pontja:  2018. augusztus 27. 

A szakvélemény fordulónapja:  2018. szeptember 04. 

A szakvélemény érvényessége: 180 nap 

 

Szentendre, 2018. szeptember 04. 
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ingatlanvagyon-értékel  

  igazságügyi ingatlan-értékbecsl  szakért  

  BERMARK Szakért  Kft. 
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1. MEGBÍZÁS (SZAKÉRT I FELADAT) 
 

Az ingatlan értékének meghatározásához az AMÉTA Kft. (1118 Budapest, Ménesi u. 82.), 
mint Megrendel , ingatlanforgalmi szakért nek kérte fel BERMARK Szakért  Kft-t ingatlan-

értékbecslés megrendelésével. A 1118 Budapest, Ménesi út 82. szám alatti, 4936 helyrajzi 

számú ingatlan piaci (forgalmi) értékének megállapítása képezi vagyonértékelési 
feladatunkat, a közterületen álló felépítmény értékesítésének el készítése céljából. 
 

 

2. A SZAKÉRT I VIZSGÁLAT MÓDSZERE 

 

Az értékelés folyamán helyszíni szemlére került sor, továbbá megvizsgálásra kerültek az 
ingatlannal kapcsolatban rendelkezésre álló, a mellékletben felsorolt és jelen értékeléshez 
csatolt dokumentumok. Megfelel en alkalmazásra kerültek a TEGOVA (EVS) irányelvei és a 
többszörösen módosított 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet el írásai. 
 

A 2018. augusztus 27-i helyszíni szemle során a szóban forgó ingatlan bejárásra került. A 
helyszínen az ingatlan adottságait, környezetét, az ingatlan állagát, műszaki és funkcionális 
jellemz it és más értékbefolyásoló tényez ket megvizsgáltuk. Az ingatlan egyes részleteir l 
fényképfelvételek készültek. Az értékelés elvégzésekor, a fentieken túlmen en 
megvizsgáltuk a hasonló típusú és jellegű ingatlanok általános piaci helyzetét, valamint a 
környéken kialakult ingatlanpiaci viszonyokat is.  
 

A forgalmi érték megállapításához felhasználtuk a Megrendel  és helyszíni szemlén gyűjtött 
adatszolgáltatást.  
 

 

3. ALAPELVEK ÉS KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK 

 

Az ingatlanforgalmi szakért i véleményben ismertetett adottságokkal rendelkez  ingatlan 

értékeléséhez a következ ket szükséges figyelembe venni: 
- az ingatlan tiszta tulajdonú forgalomképes és tehermentes tulajdonjoga került 

értékelésre a helyszíni szemle id pontjában megismert állapotban; 
- az átadott iratok tanulmányozásán túlmen en jogi természetű vizsgálatot (jogcím, 

vagyonjogok érvényessége, stb.) nem végeztünk. Az ingatlan forgalomképességének 
jogi eredetű korlátozásáról a tulajdoni lapon bejegyzetteken rögzítetteken túlmen en 
nincs tudomásunk, és ezért felel sséget nem vállalunk; 

- a szakvélemény kizárólag az 1. pontban meghatározott célra használható fel. A 
szakvéleményben megállapított értékek az itt vázolt feltételezéseken alapulnak és 
kizárólag az itt meghatározott felhasználási célra érvényesek; 

- nem vállalunk felel sséget a helyszínen kapott és általunk valósnak vélt adatok és 
információk esetleges pontatlanságáért; 

- nem vizsgáltuk az értékelt ingatlannal szemben esetlegesen fennálló terheket és 
kötelezettségeket, feltételeztük, hogy a tulajdonjog egy esetleges átruházásának 
id pontjában az ingatlan használatával közvetlenül összefügg  tartozás (közüzemi 
díjak, stb.) nem áll fenn; 
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- a szakvéleményben rögzített szakért i megállapítások, következtetések kizárólag 
szakmai szempontokon alapulnak; 

- a szakvéleményben megjelen  Megrendel  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 történ  védelmér l és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezésér l szóló 
jogszabályoknak megfelel  módon kezeljük; 

- az esetlegesen fennálló, de érzékszervi vizsgálattal nem észlelhet  értékbefolyásoló 
tényez kért (pl.: rejtett szerkezeti hibák, felhasznált anyagok, talajfelszín alatti 
problémák, környezetre ártalmas anyagok jelenléte stb.) nem vállalunk felel sséget; 

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

- az értékmeghatározás abból a feltételezésb l indul ki, hogy a helyszínen elhangzott 

információk és a rendelkezésre álló iratok alapján a vizsgált ingatlan jogilag 
rendezetlen, jelenlegi jogi helyzetében korlátozottan forgalomképes. Amennyiben a 

vizsgált felépítmény jogi rendezése megvalósul, úgy annak piaci (forgalmi) értéke is 
módosulhat; 

- az épületek alapterületi adatait a Megbízó által átadott dokumentáció 

felhasználásával vettük figyelembe, ezért az esetleges méretbeli pontatlanságért 
felel sséget nem vállalunk; 

- jelen szakvélemény 3 példányban készült (2 példány megrendel , 1 példány irattár). 
 

 

4. INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA 

 

Az értékelésben a 1118 Budapest, Ménesi út 82. szám alatti 4936 helyrajzi számú, 

közterületen álló felépítmény került vizsgálatra. A tulajdoni lap tartalmazza az ingatlan-

nyilvántartás szerinti állapotot. A tulajdoni lap elején találhatók a folyamatban lév  
bejegyzések, a széljegyek. Az I. rész tartalmazza az ingatlan alapadatait, azaz 
megnevezését, területét stb. A II. részben kerülnek feltüntetésre az ingatlan tulajdonosai. A 
III. rész a bejegyzett jogokat és tényeket tartalmazza (pl. jelzálogjog, stb.). A tulajdoni lap 

dátuma: 2017.10.12. 

I. RÉSZ:  

Ingatlan címe (tul.lap szerint): 1118 Budapest XI.ker., Ménesi út  
Tulajdoni lap szerinti területe: 8.594 m2 

Helyrajzi száma: 
Megnevezése: 
II. RÉSZ: 

4936 hrsz. 

kivett közterület, gazdasági épület 
 

Tulajdonviszonyok: XI. kerületi Önkormányzat 1/1 

 

III. RÉSZ: terület változási bejegyzés 2 db 

vezetékjogok 2 db 

 

A valóságban közterületen álló felépítmény természetbeni címe: 1118 Budapest, Ménesi út 

82. Jelenlegi funkciója: üzletek és irodák.  
A tulajdoni lapon a Megbízó neve tulajdonosként nem szerepel, tulajdonjoga keletkezését 
az 1995. január 03-án kelt Jogszabályi rendelkezésen alapuló elvonás és adásvételi 
szerződéskötés nevű dokumentációval támasztja alá. 
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A mellékelt 2018.08.29-én kelt térképmásolaton az ingatlan fel van tüntetve. 
Értékmegállapításunkban feltételezzük, hogy a tárgyi felépítményben folyó vállalkozáscélú 

tevékenységek minden szükséges engedéllyel rendelkeznek. A közterületen álló 
felépítmény ingatlan jogilag rendezetlen, ezért szakértői véleményünk szerint korlátozottan 
forgalomképes. 
 

 

5. AZ ÉRTÉKELEND  INGATLAN ISMERTETÉSE 

 

5.1. Az ingatlan környezete, elhelyezkedése  
 
Budapest XI. kerülete Újbuda a f város legnépesebb kerülete. A változatos domborzatú és 
arculatú dél-budai kerület közlekedési értelemben a f város nyugati kapuja. 1950-ben, 

Nagy-Budapest létrehozásakor érte el mai méretét, miután hozzácsatolták Albertfalvát és 
Kelenvölgyet. Népessége az 1960-as évekt l az 1980-as évekig tartó lakótelep-építések 
nyomán ismét jelent sen gyarapodott. Újbuda Buda déli részén fekszik. Északkeleti irányban 
a Duna, ezáltal az V. és a IX.kerület, délkelet felé szintén a Duna által a XXI.kerület, délen a 
XXII. kerület határolja. Nyugaton Budaörssel, északon a XII. és az I. kerülettel szomszédos. 
Négy Duna-hídja a pesti oldalon a IX. kerülettel kapcsolja össze. Területe 33,49 km². Lakóinak 
száma: 152.620 (2015.). Városrészeinek neve - Gellért-hegy, Lágymányos, Albertfalva, 
Kelenföld, Gazdagrét, Kelenvölgy, rmez  - rsöd, Sas-hegy, Sasad - vagy más 
elnevezések: Rupp-hegy, Kamaraerd , K érberek, Madár-hegy. 

 
 

 



INGATLANFORGALMI  SZAKÉRT I  VÉLEMÉNY  
1118 Budapest, Ménesi út 82. szám alatti 4936 helyrajzi számú ingatlanról 

BERMARK SZAKÉRT  KFT.  

2000 Szentendre, Meggy köz 2. 

 
 

A Budai-hegységhez tartozó Gellért-hegy nagyrészt Budapest XI. kerületében található, 
kisebb északi része az I. kerülethez tartozik. Keleti oldalról a Duna, délnyugatról a Sas-hegy, 

északnyugatról a Naphegy, északról pedig a Várhegy határolja. Északkeleti végénél az 

Erzsébet híd, délkeleti végénél a Szabadság híd található. 
 
A vizsgált ingatlan a Gellérthegy városrészben, a Ménesi úthoz tartozó közterületen fekszik. 
Környezetében lakóingatlanok, iskola találhatók. Megközelítése jó-könnyű, szabályozott, 
kiépített, szilárd burkolattal ellátott úton lehetséges.  
 

 

 
 
 
5.2. A telek általános jellemz i 
 

Telek 

megközelíthet sége: 
A tárgyi felépítmény közterületen épült, telekkel nem rendelkezik. 
Megközelítése szabályozott, kiépített, szilárd burkolattal ellátott úton 
lehetséges. A felépítményben található üzlet/ek közvetlenül a 
közterületr l közelíthet k meg. 
 

Közművek  
(telken belül): 

A felépítmény el tti utca szakaszon megtalálható a víz-, csatorna-, 

villany- és gázközmű hálózata. A felépítmény víz-, gáz-, villany- és 
csatorna közművekkel rendelkezik.  
 

Telekhatár, 
kerítettség: 

A felépítmény telekkel nem rendelkezik. Parkolás közterületen, az 
épület el tt lehetséges.  
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Szabályozás, övezet: 

 

 

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdésben foglaltak 
szerint a f városi kerületi településrendezési eszközök változatlan 
hatályban tartása esetén 2018. december 31-ig, a 46. § (3) 
bekezdésének megfelel  módosításuk esetén 2016. december 31-ig 

alkalmazható. 
KL-KT-XI/K jelű Kerületi jelent ségű közlekedési terület 
 (1) Az övezetbe a kerületi jelent ségű gyűjt -, lakó- és gyalogos 

közterületei tartoznak. 
(2) Az övezetben mélygarázs, üzemanyagtölt  és 

hirdet berendezés nem helyezhet  el. 
 

 
 
 
5.3. A felépítmény általános jellemz i 
 

Földterületen lév  
elhelyezkedése: 

A közterületen hagyományos építési módban épült 2-szintes 

(földszint+tet tér) épület áll.  

Épület építési éve: Az épület az 1950-60-as években épült. Privatizációját 
követ en 1995-ben teljeskörű átalakítást és felújítást 
végeztek: felújították a közműrendszert, válaszfalakat 
helyeztek át, nyílászáró- és burkolatcsere történt. A korábbi 
lapostet  magastet s kialakítást kapott. Korszerűsítették a 
fűtési rendszert, riasztó és légkondícionáló került beszerelésre. 
 

Épület típusa, elrendezése 

(szintek): 

Az épület földszintjén található üzlethelyiségekben 
élelmiszerbolt és fagylaltozó működik. A tet térben irodák 
kerültek kialakításra, teakonyhával és vizesblokkal. 
 

Közművek és mér órák 
(épületen belül): 

Az ingatlan összközműves, víz-, villany-, gáz-, valamint 

szennyvízcsatorna-hálózatra csatlakozott.  
Az épületben 2 db villanyóra, és 1 db gázóra került 
felszerelésre. 1 db vízóra a közterületen aknában található. 
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Alapozás, szigetelés:   Beton sávalapozás, feltételezhet en talajnedvesség elleni 

szigeteléssel. 
 

Teherhordó szerkezetek: Téglafalazat és vasbeton-gerendás béléselemes födém. 

 

Tet szerkezete, fedése: Hagyományos fa ácsszerkezetű nyeregtet , égetett cserép 
fedéssel. 
 

Csapadékvíz-elvezetés: 
 

Horganyzott bádoglemez csapadékvíz-elvezetés.  
 

Épület homlokzata: K poros vakolat.  
 

Bels  terek burkolata, 
felülete: 

A helyiségek padozata kerámia, sz nyegpadló és laminált 
padló, a falfelületek festettek, tapétázottak ill. csempével 
burkoltak. Műszaki-fizikai állapotuk: átlagos - jó. 
 

Küls  nyílászárók:   2-rétegű üvegezéssel ellátott faszerkezetű nyílászárók. 
 

Fűtési rendszer, h leadók, 

valamint melegvíz 
biztosítása: 

A fűtést fali kombi-cirkó gázkazán biztosítja, radiátor 
h leadókkal. A melegvízellátás a fűtési rendszerr l 

megoldott. 

 

Egyéb észrevételek: Az épület műszaki-fizikai állapota jó-átlagos. A tet tér 
beépítése kés bb történt, műszaki állpota jó. Állékonyságot 
veszélyeztet  repedések, felázások, vizesedés nem látható, a 
csapadékvíz-elvezetés megoldott.  
 

Értékelésünkben a jelenlegi használatból indulunk ki, az 
összehasonlítók halmazát a telekkel nem rendelkez  üzletek 
és irodák köréb l választottuk ki. Feltételezzük, hogy a 
helyiségek saját fogyasztásmér vel ill. almér vel 
felszerelhet k.  Közös használatú területnek a lépcs házat 
tekintjük. 
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5.4. Területkimutatás 

 

Az értékelt épület területi adatainál a helyszínen ellen rzött mérésekkel ellen rzött tervlapok 
adatait vettük figyelembe. 
 

Helyiségek 
Alapterület 

[m2] 

Módosító 
tényez  

Hasznos terület  
[m2] 

üzlet 1. 42,41 100% 42,41 

üzlet 2. 42,50 100% 42,50 

földszint - üzletek összesen: 84,91   84,91 

iroda 1. (43,05 m2) 33,41 100% 33,41 

wc+mosdó 1. (2,52 m2) 1,52 100% 1,52 

tet tér - iroda 1. összesen: 34,93   34,93 

iroda 2. (38,60 m2) 28,70 100% 28,70 

mosdó+zuhanyzó 2. (2,67 m2) 1,71 100% 1,71 

tet tér - iroda 2. összesen: 30,41   30,41 

tet tér - irodák összesen: 65,34   65,34 

        

lépcs ház/közleked  9,12 100% 9,12 

Mindösszesen: 159,37   159,37 

 
 
Földszinti alaprajz: 
Az alaprajz az átalakítást megel z  állapotot mutatja. Az átépítést követ en a földszinten 
kett  üzlethelyiséget és a középen lév  közös használatú közleked t (lépcs házat és mosdó 
helyisége) alakítottak ki. 
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Tet téri alaprajz: 
Az alaprajz a természetbeni állapotának megfelel. 
 

 
6. AZ ÉRTÉKELÉS 

 

6.1. Az értékelés módszere 

 

Az értékbecslések a TEGOVA útmutató elvei és módszertani ajánlásai (EVS) szerint, a 

többször módosított 25/1997. (VIII.1.) PM rendeletben és a mindenkor érvényes egyéb 
jogszabályokban el írtaknak megfelel en készülnek. 

 

6.1.1. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer 
 

Olyan eljárás, melynek során az értékelést végrehajtó szakért  az értékelend  ingatlan 
elemeit összehasonlítja az adott körzetben, a közelmúltban értékesített vagy értékesítésre 
felajánlott ingatlanok paramétereivel, majd elvégzi az eltérések alapján szükséges 
kiigazításokat. Minél közvetlenebb összehasonlításra nyílik lehet ség, annál pontosabb a 
becsérték. Olyan ingatlanok értékbecslésénél használják, amelyeknek van jellemz  piaci 
forgalmuk. Pld.: családi házak, öröklakások, telkek, stb. 
 

Az összehasonlítás alapjául rendszerint a következ  tényez k szolgálnak: 
- realizált ügylet szerinti ár / kínálati ár 
- értékesítési id pont 
- elhelyezkedés, megközelíthet ség, infrastrukturális ellátottság, méret, műszaki állapot 
 

Az értéket az ingatlan környezetében fellelhet  hasonló típusú ingatlanok 
adásvételi/kínálati adatainak felhasználásával határozható meg. 
 

 

6.1.2. A hozamszámításon alapuló értékelési módszer 
A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jöv beni hasznainak és az ezek 
megszerzése érdekében felmerül  kiadásoknak a különbségéb l (tiszta jövedelmek) vezeti 
le az értéket. Az érték megállapítása azon az elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke 
annyi, mint a bel le származó tiszta jövedelmek jelenértéke. 
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A hozamszámítás lépései összefoglalva: 
1. Az ingatlan lehetséges (alternatív) használati módjainak elemzése. 
2. A jöv beni bevételek és kiadások becslése használati módonként. 
3. Jöv beni pénzfolyamok felállítása használati módonként. 
4. A t késítési kamatláb meghatározása. 
5. A pénzfolyamok jelenértékének meghatározása. 
6. A legmagasabb jelenérték kiválasztása, mint hozamszámításon alapuló érték. 

 

Az érték meghatározásának folyamatában a piaci érték meghatározásakor, ha a jelenlegi 
használat nem azonos a leggazdaságosabb és legjobb használattal, a jelenlegi használatot 
kell figyelembe venni. 

 

 

6.1.3. Költségalapú érték (nettó pótlási érték) számítási módszere 

A költségalapú érték (nettó-pótlási érték) számításának lényege, hogy az ingatlan újra - 

el állítási költségéb l le kell vonni az id  múlása miatti avulást, majd ehhez kell hozzáadni a 
felépítményhez tartozó földterület értékét. 
Az eljárás általános gyakorlata során els  lépésként az ingatlan telkének értékét kell 
meghatározni üres, fejlesztésre alkalmas állapotot feltételezve. Ezt követ en a hasonló 
jellegű, azonos célra használható épület újrael állítási (pótlási) értéke kerül megállapításra.  
Ezt az értékelést végz  általában az elmúlt id szakban megépített hasonló funkciójú, 
volumenű, felszereltségű, ill. más szempontból egyébként összehasonlítható ingatlanok 
tényleges beruházási költségei, illetve publikus épít ipari árgyűjtemények, vagy 
költségnormatívák alapul vételével állapítja meg. 
Az avulás az id  múlása miatti értékcsökkenés. Három f  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 f  szerkezeteinek romlását és 
a szerkezetek arányát az összértékhez viszonyítva. A fizikai avulási számításoknál a 
felépítmény gazdaságosan hátralév  élettartamát kell figyelembe venni.  
Általános esetben a következ  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 mez gazdasági épületek 20-50 év. 
b.) A funkcionális avulás a gazdaságtalan, korszerűtlen megoldásokat jelenti. Az 
értékel nek mérlegelnie kell azokat a korszerű követelményeket, amelyeket a vizsgált 
létesítmény képtelen kielégíteni. 
c.) A küls  avulás az ingatlanon kívüli körülmények miatt áll el , 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. 
 

 

6.2. Az értékelési módszerek kiválasztása 

 

Az ingatlanok forgalmi értékét alapvet en három dolog határozza meg:  
➢ az elhelyezkedés, a tágabb és szűkebb értelemben vett földrajzi környezet,  
➢ a műszaki paraméterek, ill. hogy ezekkel milyen szükségletek elégíthet k ki és milyen 

határokig, valamint  
➢ a közgazdasági környezet, ideértve a kereslet és a kínálat viszonyát is.  
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A megállapított érték versenyképes felek piacának összefüggésében az a becsült összeg, 
amelynek kifizetése ésszerűen elvárható, vagyis az értékelési napon fennálló piaci 
körülmények mellett legvalószínűbb ár. 
A forgalmi érték megállapítása során azt az állapotot feltételezzük, hogy az ingatlant az 
eladó üres, beköltözhet  állapotban a korábbi rendeltetésének megfelel en adja át a 
vev nek.  
Az értékelés módszerét mindig a vizsgált vagyontárgy jellege és az értékelés célja alapján 
választjuk ki. Jelen esetben, a lehet  legmegalapozottabb vélemény kialakítása érdekében 
a piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszert, a költségalapú módszert és a 
hozamszámítást egyaránt alkalmaztuk.   
 

A piaci összehasonlítás során a számításunk alapja az ingatlan jelenlegi hasznosítása szerinti 
megközelítés volt. A piaci összehasonlítás számításánál külön-külön vettük figyelembe a 
földszinten lév  1-1 üzlethelyiséget, valamint a tet térben lév  1-1 irodahelyiséget. 
 

Az üzlethelyiségek piaci összehasonlításánál alkalmazott adatok rövid leírása: 
1. 

adat: 

Bp.XI.ker.Kelenföld, jó állapotú, felúj. utcai bej. üzlethelyiség, jelenleg kávézó, 11-

lakásos, többszintes ház fszt-jén, kombi-cirkó gázkazán, pincehelyiség, saját vízóra 
van, parkolás közterületen (ingatlan.com20462039)  

2. 

adat: 

Bp.XI.ker.K érberek-Tóváros, jó állapotú fszt-i utcai bej. üzlethelyiség, jelenleg 
mosoda, kp-i fűtés, parkolás közterületen (ingatlan.com26871548)  

3. 

adat: 

Bp.XI.ker.Kelenföld, forgalmas helyen, jó állapotú, fszt-i utcai bej. üzlethelyiség, 2-

szintes épületben, kp-i fűtés, alagsor van, parkolás közterületen 
(ingatlan.com27050033)  

 

 

A hozamalapú számításnál a piaci összehasonlítás metodikáját követve külön-külön vettük 
figyelembe a földszinten lév  1-1 üzlethelyiséget, valamint a tet térben lév  1-1 

irodahelyiséget. 
 

Az irodahelyiségek piaci összehasonlításánál alkalmazott adatok rövid leírása: 
1. 

adat: 

Bp.XI.ker.Kelenföld, jó-felúj. állapotú, lakásban kialakított iroda, jelenleg orvosi 
rendel , 4-szintes ép.félemeletén, kp-i fűtés, klíma, riasztó, kamerarendszer, 
parkolás közterületen (ingatlan.com25711782)  

2. 

adat: 

Bp.XI.ker.Lágymányos-Műegyetem környéke, jó-felúj. állapotú, lakásban 
kialakított iroda, 6-szintes épület félemeletén, kp-i fűtés, légkond., parkolás 
közterületen (ingatlan.com27501639)  

3. 

adat: 

Bp.XI.ker.Kelenföld, forgalmas helyen, jó állapotú, fszt-i egyéb iroda, 2-szintes 

épületben, kp-i fűtés, alagsor van, parkolás közterületen (ingatlan.com27288522)  

 

 

Költségalapú számítás során a felépítmény avulásokkal csökkentett újrael állítás/pótlási 
értékét számoljuk ki az Épít ipari Költségbecslési Segédlet ajánlásai szerint. A növekv  
gazdasági viszonyok az épít ipari árdrágulást eredményezték, ennek következtében a 
tavalyi épít anyagárak és munkadíjak jelent sen megnövekedtek. 
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7. INGATLAN ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

 

7.1. Kiskereskedelmi helyzetkép 

 

„A magyar gazdaság 2017 utolsó és 2018 els  negyedévében egyaránt 4,4%-kal b vült. 
Ennél gyorsabb növekedésre az elmúlt b  egy évtizedben csak egyetlen egyszer volt 
példa. Ezzel a régióban negyedik-ötödik legmagasabb ütemmel Magyarország 
feltehet leg mostani konjunktúraciklusa csúcspontjára jutott. Az EU-transzferekkel 

finanszírozott beruházások és a választások által is gerjesztett lakossági fogyasztás 
növekedése ugyanis az év hátralev  id szakától kezdve várhatóan lassul, s a küls  

konjunktúrában inkább romlás, semmint további élénkülés várható.”  
(GKI 2018. július 30.) 
 

„2018. júniusban a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers adat szerint 6,8, 
naptárhatástól megtisztítva 6,4 %-kal haladta meg az el z  év azonos id szakit. Az 

élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 3,1, a nem élelmiszer- 
kiskereskedelmi üzletekben 10,9, az üzemanyag-kiskereskedelemben 5,8 %-kal emelkedett 

az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene. 2018. január-június a forgalom 

volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 6,9 %-kal nagyobb volt az 

el z  év azonos id szakinál. „ 

 

 
 

(KSH, Gyorstájékoztató, Kiskereskedelem 2018. június) 
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7.2. Az ingatlan piaci értékének meghatározása piaci összehasonlító adatok elemzésén 
alapuló módszerrel  
 
7.2.1. Üzlethelyiségek piaci összehasonlító módszerrel becsült értéke 

 

Ingatlan: fszt-i 

üzlethelyiség  

Értékelt ingatlan 
Összehasonlításnál alkalmazott adatok  

1 2 3 

1118 Bp. XI.ker.  
11.ker.  

Kelenföld 

11.ker. K érberek-

Tóváros 
11.ker.  

Kelenföld 

Ménesi út 82. Temesvár utca Kánai út Andor utca 

Alapterület 42 m² 48 m² 75 m² 57 m² 
Ajánlat ára: 16 900 000 Ft 24 900 000 Ft 26 900 000 Ft 

Kínálati/eladási ár: 
K (2018) K (2018) K (2018) 

-10% -10% -10% 

Fajlagos egységár: 316 875 Ft/m² 298 800 Ft/m² 424 737 Ft/m² 

Értékmódosító korrekciós tényez k 

Eltérő 
alapterület helyszínen mért 0% 10% 0% 

Fekvés Gellérthegy, 
lakóövezet 

hasonló hasonló forgalmasabb 

0% 0% -5% 

Parkolás közterületen, 
épület előtt  

hasonló hasonló hasonló 

0% 0% 0% 

Műszaki-fizikai 

állapot jó állapotú 
hasonló hasonló hasonló 

0% 0% 0% 

Gépészet kp-i fűtés, riasztó, 
légkond. 

hasonló hasonló hasonló 

0% 0% 0% 

Jogi helyzet rendezetlen 
rendezett rendezett rendezett 

-50% -50% -50% 

Jelenlegi 

funkció 
üzlet 

kávézó+20 m2 
terasz 

üzlet üzlet 

-5% 0% 0% 

Kialakítás fszt+tetőtér 
félemelet félemelet földszint 

5% 5% 0% 

Elhelyezkedés közterületen álló 
épület 

kedvez bb kedvez bb kedvez bb 

-5% -5% -5% 

Közművek összközműves 
összközműves összközműves összközműves 

0% 0% 0% 

Korrigált egységár: 142 594 Ft/m² 179 280 Ft/m² 169 895 Ft/m² 

Korrigált fajlagos átlagár: 163 923 Ft/m² 

Becsült piaci érték: 7 000 000 Ft 
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Ingatlan: fszt-i 

üzlethelyiség  

Értékelt ingatlan 
Összehasonlításnál alkalmazott adatok  

1 2 3 

1118 Bp. XI.ker.  
11.ker.  

Kelenföld 

11.ker. K érberek-

Tóváros 
11.ker.  

Kelenföld 

Ménesi út 82. Temesvár utca Kánai út Andor utca 

Alapterület 43 m² 48 m² 75 m² 57 m² 
Ajánlat ára: 16 900 000 Ft 24 900 000 Ft 26 900 000 Ft 

Kínálati/eladási ár: 
K (2018) K (2018) K (2018) 

-10% -10% -10% 

Fajlagos egységár: 316 875 Ft/m² 298 800 Ft/m² 424 737 Ft/m² 

Értékmódosító korrekciós tényez k 

Eltérő 
alapterület helyszínen mért 0% 10% 0% 

Fekvés Gellérthegy, 
lakóövezet 

hasonló hasonló forgalmasabb 

0% 0% -5% 

Parkolás közterületen, 
épület előtt  

hasonló hasonló hasonló 

0% 0% 0% 

Műszaki-fizikai 

állapot jó állapotú 
hasonló hasonló hasonló 

0% 0% 0% 

Gépészet kp-i fűtés, riasztó, 
légkond. 

hasonló hasonló hasonló 

0% 0% 0% 

Jogi helyzet rendezetlen 
rendezett rendezett rendezett 

-50% -50% -50% 

Jelenlegi 

funkció 
üzlet 

kávézó+20 m2 
terasz 

üzlet üzlet 

-5% 0% 0% 

Kialakítás fszt+tetőtér 
félemelet félemelet földszint 

5% 5% 0% 

Elhelyezkedés közterületen álló 
épület 

kedvez bb kedvez bb kedvez bb 

-5% -5% -5% 

Közművek összközműves 
összközműves összközműves összközműves 

0% 0% 0% 

Korrigált egységár: 142 594 Ft/m² 179 280 Ft/m² 169 895 Ft/m² 

Korrigált fajlagos átlagár: 163 923 Ft/m² 

Becsült piaci érték: 7 000 000 Ft 
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7.2.2. Irodahelyiségek piaci összehasonlító módszerrel becsült értéke 

 

Ingatlan: 

tet téri 
irodahelyiség  

Értékelt ingatlan 
Összehasonlításnál alkalmazott adatok  

1 2 3 

1118 Bp. XI.ker.  
11.ker.  

Kelenföld 

11.ker. 

Lágymányos 
11.ker.  

Kelenföld 

Ménesi út 82. Dombóvári út Lágymányosi u. Andor utca 

Alapterület 35 m² 90 m² 83 m² 57 m² 
Ajánlat ára: 43 900 000 Ft 54 900 000 Ft 25 900 000 Ft 

Kínálati/eladási ár: 
K (2018) K (2018) K (2018) 

-10% -10% -10% 

Fajlagos egységár: 439 000 Ft/m² 595 301 Ft/m² 408 947 Ft/m² 

Értékmódosító korrekciós tényez k 

Eltérő 
alapterület helyszínen mért 15% 15% 10% 

Fekvés Gellérthegy, 
lakóövezet 

forgalmasabb forgalmasabb forgalmasabb 

-5% -5% -5% 

Parkolás közterületen, 
épület előtt  

hasonló hasonló hasonló 

0% 0% 0% 

Műszaki-fizikai 

állapot jó állapotú 
kedvez bb kedvez bb hasonló 

-5% -5% 0% 

Gépészet kp-i fűtés, riasztó, 
légkond. 

hasonló hasonló hasonló 

0% 0% 0% 

Jogi helyzet rendezetlen 
rendezett rendezett rendezett 

-50% -50% -50% 

Jelenlegi 

funkció 
iroda 

orvosi rendel  iroda iroda 

0% 0% 0% 

Kialakítás fszt+tetőtér 
félemelet félemelet földszint 

5% 5% 0% 

Elhelyezkedés közterületen álló 
épület 

kedvez bb kedvez bb kedvez bb 

-5% -5% -5% 

Közművek összközműves 
összközműves összközműves összközműves 

0% 0% 0% 

Korrigált egységár: 241 450 Ft/m² 327 416 Ft/m² 204 474 Ft/m² 

Korrigált fajlagos átlagár: 257 780 Ft/m² 

Becsült piaci érték: 9 000 000 Ft 
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Ingatlan: 

tet téri 
irodahelyiség  

Értékelt ingatlan 
Összehasonlításnál alkalmazott adatok  

1 2 3 

1118 Bp. XI.ker.  
11.ker.  

Kelenföld 

11.ker. 

Lágymányos 
11.ker.  

Kelenföld 

Ménesi út 82. Dombóvári út Lágymányosi u. Andor utca 

Alapterület 30 m² 90 m² 83 m² 57 m² 
Ajánlat ára: 43 900 000 Ft 54 900 000 Ft 25 900 000 Ft 

Kínálati/eladási ár: 
K (2018) K (2018) K (2018) 

-10% -10% -10% 

Fajlagos egységár: 439 000 Ft/m² 595 301 Ft/m² 408 947 Ft/m² 

Értékmódosító korrekciós tényez k 

Eltérő 
alapterület helyszínen mért 15% 15% 10% 

Fekvés Gellérthegy, 
lakóövezet 

forgalmasabb forgalmasabb forgalmasabb 

-5% -5% -5% 

Parkolás közterületen, 
épület előtt  

hasonló hasonló hasonló 

0% 0% 0% 

Műszaki-fizikai 

állapot jó állapotú 
kedvez bb kedvez bb hasonló 

-5% -5% 0% 

Gépészet kp-i fűtés, riasztó, 
légkond. 

hasonló hasonló hasonló 

0% 0% 0% 

Jogi helyzet rendezetlen 
rendezett rendezett rendezett 

-50% -50% -50% 

Jelenlegi 

funkció 
iroda 

orvosi rendel  iroda iroda 

0% 0% 0% 

Kialakítás fszt+tetőtér 
félemelet félemelet földszint 

5% 5% 0% 

Elhelyezkedés közterületen álló 
épület 

kedvez bb kedvez bb kedvez bb 

-5% -5% -5% 

Közművek összközműves 
összközműves összközműves összközműves 

0% 0% 0% 

Korrigált egységár: 241 450 Ft/m² 327 416 Ft/m² 204 474 Ft/m² 

Korrigált fajlagos átlagár: 257 780 Ft/m² 

Becsült piaci érték: 7 800 000 Ft 
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7.3. Az ingatlan értékének meghatározása hozamalapú számítási módszerrel 
 

7.3.1. Üzlethelyiségek hozamalapú módszerrel becsült értéke 

 

Adatok értékelt ing. adat 1. adat 2. adat 3. 

ingatlan: fszt-i üzlethelyiség 1118 Bp.XI.ker. 

Ménesi út 82. 
Bp.XI.ker. 

Gellérthegy 

Bp.XI.ker. 

Gellérthegy, 
Villányi út 

Bp.XI.ker. 

Kelenvölgy 

ingatlan megnevezése: üzlet utcai bej.üzlet egyéb üzlet utcai bej.üzlet 

terület (m2) 42 62 70 80 

kínálat K / tényl.adásvétel T   K K K 

kínálati díj/bérleti díj (Ft/hó)   300 000 300 000 280 000 

kínálat/szerz. ideje (év, hó)   2018. 2018. 2018. 

kínálat/eltelt id  miatti korr.   -10% -10% -10% 

módosított fajlagos alapár (Ft/hó/m2) 4 355 3 857 3 150 

     Értékmódosító tényez k adat 1. adat 2. adat 3. 

eltér  alapterület 5% 5% 10% 

parkolás   0% 0% 0% 

hasznosíthatóság, telek   0% 0% 0% 

műszaki-fizikai állapota -10% -5% -5% 

elhelyezkedése, fekvése 0% 0% 0% 

jogi rendezettsége -50% -50% -50% 

Összes korrekció: -55% -50% -45% 

Korrigált fajlagos alapár: 1 960 1 929 1 733 

Korr. fajlagos alapár kerekítve (Ft/m2/hó) 1 900 

 

 

Számítás:       

Hasznos terület (m2): 42 
  

Bevételek: 
    

Meglév  szerz dések/piaci adatok szerint: 1 900 
  

Kihasználtság:   90%   
 

Figyelembe vehet  éves bevétel: 
 

870 253 Ft 
 

Költségek: 
    

Felújítási alap (%): 15% 130 538 Ft 
 

Igazgatási és egyéb költségek (%): 2% 17 405 Ft 
 

Költségek összesen: 
 

147 943 Ft 
 

Eredmény: 
    

Éves üzemi eredmény: 
  

722 310 Ft 
 

T késítési ráta (%):   9,0%   
 

T késített érték: 
  

8 000 000 Ft 
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Adatok értékelt ing. adat 1. adat 2. adat 3. 

ingatlan: fszt-i üzlethelyiség 1118 Bp.XI.ker. 

Ménesi út 82. 
Bp.XI.ker. 

Gellérthegy 

Bp.XI.ker. 

Gellérthegy, 
Villányi út 

Bp.XI.ker. 

Kelenvölgy 

ingatlan megnevezése: üzlet utcai bej.üzlet egyéb üzlet utcai bej.üzlet 

terület (m2) 43 62 70 80 

kínálat K / tényl.adásvétel T   K K K 

kínálati díj/bérleti díj (Ft/hó)   300 000 300 000 280 000 

kínálat/szerz. ideje (év, hó)   2018. 2018. 2018. 

kínálat/eltelt id  miatti korr.   -10% -10% -10% 

módosított fajlagos alapár  (Ft/hó/m2) 4 355 3 857 3 150 

     Értékmódosító tényez k adat 1. adat 2. adat 3. 

eltér  alapterület 5% 5% 10% 

parkolás   0% 0% 0% 

hasznosíthatóság, telek   0% 0% 0% 

műszaki-fizikai állapota -10% -5% -5% 

elhelyezkedése, fekvése 0% 0% 0% 

jogi rendezettsége -50% -50% -50% 

Összes korrekció: -55% -50% -45% 

Korrigált fajlagos alapár: 1 960 1 929 1 733 

Korr. fajlagos alapár kerekítve (Ft/m2/hó) 1 900 

 

 

Számítás:       

Hasznos terület (m2): 43 
  

Bevételek: 
    

Meglév  szerz dések/piaci adatok szerint: 1 900 
  

Kihasználtság:   90%   
 

Figyelembe vehet  éves bevétel: 
 

872 100 Ft 
 

Költségek: 
    

Felújítási alap (%): 15% 130 815 Ft 
 

Igazgatási és egyéb költségek (%): 2% 17 442 Ft 
 

Költségek összesen: 
 

148 257 Ft 
 

Eredmény: 
    

Éves üzemi eredmény: 
  

723 843 Ft 
 

T késítési ráta (%):   9,0%   
 

T késített érték: 
  

8 000 000 Ft 
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7.3.2. Irodahelyiségek hozamalapú módszerrel becsült értéke 

 

Adatok értékelt ing. adat 1. adat 2. adat 3. 

ingatlan: tet téri irodahelyiség 1118 Bp.XI.ker. 

Ménesi út 82. 
XI.ker. 

Lágymányos, 
Karinthy F.út 29. 

XI.ker. 

Gellérthegy, 
Villányi út 

XI.ker. 

Madárhegy, 
Facsemete u. 

ingatlan megnevezése: iroda egyéb iroda egyéb iroda egyéb iroda 

terület (m2) 35 60 70 92 

kínálat K / tényl.adásvétel T   K K K 

kínálati díj/bérleti díj (Ft/hó)   160 000 300 000 240 000 

kínálat/szerz. ideje (év, hó)   2018. 2018. 2018. 

kínálat/eltelt id  miatti korr.   -10% -10% -10% 

módosított fajlagos alapár (Ft/hó/m2) 2 400 3 857 2 348 

     Értékmódosító tényez k adat 1. adat 2. adat 3. 

eltér  alapterület 10% 10% 10% 

parkolás   0% 0% 0% 

hasznosíthatóság, telek   0% 0% 0% 

műszaki-fizikai állapota -10% -5% -10% 

elhelyezkedése, ép.belüli fekvése -10% -5% -5% 

jogi rendezettsége -50% -50% -50% 

Összes korrekció: -60% -50% -55% 

Korrigált fajlagos alapár: 960 1 929 1 057 

Korr. fajlagos alapár kerekítve (Ft/m2/hó) 1 300 

 

 

Számítás:       

Hasznos terület (m2): 35 
  

Bevételek: 
    

Meglév  szerz dések/piaci adatok szerint: 1 300 
  

Kihasználtság:   85%   
 

Figyelembe vehet  éves bevétel: 
 

463 172 Ft 
 

Költségek: 
    

Felújítási alap (%): 10% 46 317 Ft 
 

Igazgatási és egyéb költségek (%): 2% 9 263 Ft 
 

Költségek összesen: 
 

55 581 Ft 
 

Eredmény: 
    

Éves üzemi eredmény: 
  

407 591 Ft 
 

T késítési ráta (%):   9,0%   
 

T késített érték: 
  

4 500 000 Ft 
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Adatok értékelt ing. adat 1. adat 2. adat 3. 

ingatlan: tet téri irodahelyiség 1118 Bp.XI.ker. 

Ménesi út 82. 
XI.ker. 

Lágymányos, 
Karinthy F.út 29. 

XI.ker. 

Gellérthegy, 
Villányi út 

XI.ker. 

Madárhegy, 
Facsemete u. 

ingatlan megnevezése: iroda egyéb iroda egyéb iroda egyéb iroda 

terület (m2) 30 60 70 92 

kínálat K / tényl.adásvétel T   K K K 

kínálati díj/bérleti díj (Ft/hó)   160 000 300 000 240 000 

kínálat/szerz. ideje (év, hó)   2018. 2018. 2018. 

kínálat/eltelt id  miatti korr.   -10% -10% -10% 

módosított fajlagos alapár (Ft/hó/m2) 2 400 3 857 2 348 

     Értékmódosító tényez k adat 1. adat 2. adat 3. 

eltér  alapterület 10% 10% 10% 

parkolás   0% 0% 0% 

hasznosíthatóság, telek   0% 0% 0% 

műszaki-fizikai állapota -10% -5% -10% 

elhelyezkedése, ép.belüli fekvése -10% -5% -5% 

jogi rendezettsége -50% -50% -50% 

Összes korrekció: -60% -50% -55% 

Korrigált fajlagos alapár: 960 1 929 1 057 

Korr. fajlagos alapár kerekítve (Ft/m2/hó) 1 300 

 

 

Számítás:       

Hasznos terület (m2): 30 
  

Bevételek: 
    

Meglév  szerz dések/piaci adatok szerint: 1 300 
  

Kihasználtság:   85%   
 

Figyelembe vehet  éves bevétel: 
 

403 237 Ft 
 

Költségek: 
    

Felújítási alap (%): 10% 40 324 Ft 
 

Igazgatási és egyéb költségek (%): 2% 8 065 Ft 
 

Költségek összesen: 
 

48 388 Ft 
 

Eredmény: 
    

Éves üzemi eredmény: 
  

354 848 Ft 
 

T késítési ráta (%):   9,0%   
 

T késített érték: 
  

3 900 000 Ft 
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7.4. Az ingatlan értékének meghatározása költségalapú számítási módszerrel 
 

Épület újrael állítási költség: 
A vizsgált építmény/ek újrael állítási költségét az Épít ipari Tájékoztatási Központ által 
kiadott 2018. évi Épít ipari Költségbecslési Segédlet alapján becsültük. A segédletnek a 

számításokhoz felhasznált, egyes épülettípusokra jellemz  fajlagos nettó építési költsége 
minden esetben magában foglalja a szerkezet + szakipar, központi fűtés, víz-csatornázás, 
tűzi-víz ellátás, szell zés és épületvillamosság létesítésének költségét.  
 

Megjegyezzük, hogy a felhasznált segédletben közölt árak els sorban költségtervezéshez, 
értékbecsléshez nyújtanak tájékoztató árakat, átlagos műszaki tartalom és feltételek 
mellett, így nem fejezhetik ki egy konkrét projekt megvalósításának tényleges költségét. 
 

Építmény/helyiségcsoport területe [m2] építési ktg 

avulások 

helyettesítési/ 
pótlási érték 

fi
zi

k
a

i 

er
kö

lc
si

 

p
ia

c
i 

üzlet 1. 42 280 000 Ft/m² 25% 10% 5% 7 614 700 Ft 

üzlet 2. 43 280 000 Ft/m² 25% 10% 5% 7 630 900 Ft 

iroda 1. 35 280 000 Ft/m² 10% 10% 5% 7 526 000 Ft 

iroda 2. 30 280 000 Ft/m² 10% 10% 5% 6 552 100 Ft 

lépcs ház/közleked  9 280 000 Ft/m² 15% 10% 5% 1 855 800 Ft 

Épület értéke összesen: 159         31 200 000 Ft 

 

 

7.5. Az ingatlan egyeztetett forgalmi értéke 

 

Az ingatlan forgalmi értékének becslését piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló 
módszerrel, hozadéki számítással és költség alapú módszerrel is elvégeztük.  
 

Az értékegyeztetésnél az alábbi szempontokat vettük figyelembe: 
➢ A közvetlen összehasonlítás általában megbízható képet ad a vizsgált ingatlannak az 

ingatlanpiacon elérhet  aktuális áráról, a jelen értékelés tárgyát képez  ingat lan 

elhelyezkedésben, hasznosításában (üzlet, iroda) hasonló ingatlanok nagy számban 
jellemz ek a szűk ingatlanpiaci környezetben.  

➢ A költségalapú értékelést többnyire ellen rz  számításként alkalmazzuk. A 
felépítménnyel rendelkez  ingatlanok értéke tartalmazza, egyrészt a földterület - 

közvetlen összehasonlítással kiszámított - értékét, másrészt a rajta lév  felépítmények 
értékét, amely az újrael állításából kiindulva, a szerkezetek avulásának figyelembe 
vételével megállapított érték. Jelen esetben a földterület nélküli épület képezi az 
értékelés tárgyát. Az épület összesített avulása nagyobb mértékű, de megfelel  
tájékoztatást mutat a jelenlegi piaci helyzetér l.  

➢ Jövedelemtermelésre alkalmas ingatlan esetében a prognosztizálható jövedelem 
alapján számított érték a piaci összehasonlításhoz hasonló pontossággal fejezi ki az 
aktuális értéket.  
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Az értékelt ingatlan kiskereskedelmi szempontból kiváló területen, városközpontban fekszik. 

Az ingatlan egyedi kialakítás és többcélú hasznosítása miatt az egyeztetett értékét a 
módszerek alábbi súlyozásával határoztuk meg:  
 

Súlyozott becsült piaci érték megállapítása: Érték: 

ingatlan piaci összehasonlító alapú értéke: 30 800 000 Ft 

ingatlan piaci összehasonlítóalapú értékének súlyaránya: 25% 

ingatlan hozam alapú értéke: 24 400 000 Ft 

ingatlan hozam alapú értékének súlyaránya: 25% 

ingatlan költségalapú alapú értéke: 31 200 000 Ft 

ingatlan költségalapú értékének súlyaránya: 50% 

Az ingatlan súlyozott átlagértéke: 29 400 000 Ft 

Az ingatlan becsült értéke kerekítve: 29 400 000 Ft 

 

 

8. ÖSSZEFOGLALÁS 

 
A megrendelés tárgyát képez  ingatlanra vonatkozó dokumentumok és a piaci viszonyok 
tanulmányozása után, a 3. pontban rögzített korlátozó feltételek mellett, a helyszíni bejárás 
és az értékelési számítások alapján megállapításra kerül, hogy a 1118 Budapest, Ménesi út 
82. szám alatti 4936 helyrajzi számú közterületen álló felépítmény ingatlan becsült piaci 
(forgalmi) értéke: 
 

  2 9  4 0 0  0 0 0 , - F t  

a z a z  

H u s z o n k i l e n c m i l l i ó -  n é g y s z á z e z e r  f o r i n t  

 

 

Az ingatlan értékesítése esetén, a vételár számviteli elszámolásánál az itt megállapított 
forgalmi (piaci) értéket általános forgalmi adót nem tartalmazó, nettó értéknek kell 
tekinteni. (Értékesítés esetén a mindenkori ÁFA törvény szabályai az irányadók.) 
 

 

Szentendre, 2018. augusztus 31. 
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MELLÉKLETEK  

 

 

 

 

Tulajdoni lap és térképmásolat 
 

Adásvételi szerz dés helyszínrajzzal 
 




















