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1. ELŐZMÉNY
A Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Igazgatóság,
Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Bp. Bocskai út 39-41.) megbízta a Buda-Hold Kft-t (1117
Budapest Hunyadi János út 14.) az 53576/5 helyrajzi számú, XI. Budapest, Fibula utcai telek
ingatlan értékelésével.
A feladat teljesítéséhez a Buda-Hold Kft külső közreműködőt (alvállalkozót) vett igénybe és
megbízta az Immo-Dance Bt (1011 Budapest, Gyorskocsi u. 12.) szakértő céget a nevezett
ingatlan érdekeltség értékelésével.
A szakértői feladatot a megbízott társaság részéről dr.Pál Zoltán okl. építőmérnök, okl. gazdasági
mérnök, aranyjelvényes igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő (nyilv. tart. szám: 3529, szakértői ig.
szám: SZ 271753) hajtotta végre.
2. A SZAKÉRTŐI FELADAT MEGHATÁROZÁSA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA
A megbízás értelmében szakértő feladata a XI. ker. Önkormányzat (1113 Budapest, Bocskai út
39-41.) 1/1 arányú tulajdonát képező, természetben a Budapest XI. Fibula utcában található
43576/5 helyrajzi számon nyilvántartott telek ingatlanra vonatkozóan a jelenlegi piaci érték
meghatározása.
Megbízó tájékoztatása szerint az értékelés az ingatlan hasznosítására/értékesítésére vonatkozó
tulajdonosi döntés előkészítéséhez vált szükségessé. Ennek megfelelően szakértőnek az adott
ingatlan jelenleg érvényes piaci értékéről kell állást foglalnia.
3. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZEREI
A 2. pontban foglalt feladat végrehajtásához megvizsgáltam a Megbízó által rendelkezésemre
bocsátott, valamint az általam beszerzett következő dokumentumokat (a továbbiakban:
Alapdokumentumok):







tulajdoni lap másolata
Újbuda Térinformatika térkép (M = 1 : 1000)
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő Testület 16/2018(VI.6.)
XI. ÖK sz. rendelete a Budapest XI. kerület, Galvani út – Andor utca – Solt utca –
Kondorosi út – Sáfrány utca – vasútvonal – kerülethatár által határolt terület) kerületi
szabályozási tervéről (kivonat)
szabályozási tervlap részlete
2001. évi LXIV. Törvény a kulturális örökség védelméről

A fentiek közül egyes dokumentumok külön felsorolás szerint a szakértői jelentés mellékletében
találhatók.
A szakértői eljárás során 2018. szeptember 5.-én helyszíni szemlét tartottam. A helyszínen
azonosítottam az érintett ingatlant, szemrevételezéssel vizsgáltam annak természetbeni
adottságait, környezetét és más érték-befolyásoló tényezőket.
A szemlén szakértőn kívül a megbízó képviseletében jelen volt Kiss-Leizer Gábor, az értékelés
során az általa szóban közölt információkat is felhasználtam.
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A helyszínen néhány jellemző fénykép felvételt készítettem, a fotók ugyancsak a mellékletben
találhatók.
A helyszíni vizsgálaton túlmenően tájékozódtam az adott típusú és jellegű ingatlanok általános
piaci helyzetéről, valamint a térségben kialakult helyi ingatlanpiaci viszonyokról. Adat- és
információgyűjtés céljából konzultációt folytattam ingatlan forgalmazókkal, fejlesztőkkel, továbbá
tanulmányoztam a hasonló ingatlanokra vonatkozóan fellelhető kínálati árakat az ingatlan
hirdetéseket tartalmazó írott és elektronikus média felületeken (Ingatlanexpressz lap,
ingatlan.com, ingatlanpiac.hu, ingatlanok.hu web lapok, stb.) és az „OriGo” Ingatlanbörze
számítógépes ingatlanforgalmazási rendszer adatbázisában.
4. AZ INGATLAN ADOTTSÁGAINAK KIVONATOS ISMERTETÉSE
4.1 Ingatlanjogi helyzet
Az értékelésbe vont ingatlan fontosabb telekkönyvi adatai a Budapest Főváros Kormányhivatala
XI. Kerületi Hivatal által kiállított 2018. 08. 24.-i keltezésű nem hiteles tulajdoni lap – szemle
másolat szerint a következők:
Helyrajzi szám: 43576/5
Besorolás: belterület
Cím: 1117 Budapest, Fibula utca „felülvizsgálat alatt”
Megnevezés: kivett udvar és építményrész
Terület: 546 m2
Tulajdonos: Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzat (1113 Budapest, XI. Bocskai u. 3941.) 1/1 arányban
A tulajdoni lap III. részén feltüntetett jogok és tények: nincsenek
Széljegyek: nincsenek
(A bejegyzések részletes tartalmát lásd a csatolt tulajdoni lapon).
A Budapest XI. kerület, Galvani út – Andor utca – Solt utca – Kondorosi út – Sáfrány utca –
vasútvonal – kerülethatár által határolt terület) kerületi szabályozási tervéről alkotott
16/2018(VI.6.) XI. ÖK sz. rendeletben foglaltak szerint a fontosabb beépítési mutatók a
következők:
Övezet jele: Vt – M – XI - 08
Kialakítható legkisebb telekterület: 3.000 m2
Beépítési mód: szabadon álló
Megengedett beépítés mértéke: 55 %
Megengedett beépítés mértéke terepszint alatt: 60 %
Minimális zöldterületi arány: 50 %
Minimális beépítési magasság: 12,0 m
Maximális beépítési magasság: 30,0 m
Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (összesen): 5,43 m2/m2
Zöldfelület megengedett legkisebb mértéke: 30 %
Az övezetben parkolóházak nem helyezhetők el, kereskedelmi célú felület csak épület
földszintjén alakítható ki.
Az ingatlan tulajdoni lapjának I. részében „történelmi-régészeti jelentőségű védett terület”
bejegyzés szerepel, melyet az indokol, hogy a területen római katonai tábor és település
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maradványai találhatók. A műemlékeket érintői ügyekben, illetve a régészeti lelőhelyet érintő
ügyekben, a régészeti lelőhelyen vagy a régészeti védőövezet területén megvalósuló tevékenység
vagy építmény engedélyezésére irányuló eljárásokban az örökségvédelmi hatóság jár el
engedélyező hatóságként.
A vonatkozó jogszabályi előírások értelmében „A földmunkával járó beavatkozásokkal,
fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve az ásványi vagyon kitermelését is (a továbbiakban
együtt: beruházások), a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott
esetekben és módon el kell kerülni..” (2001. évi LXIV. Törvény 19 §) (1) bek.)
4.2 Általános leírás
Az értékelt ingatlan Budapest XI. kerületének délkeleti - Albertfalva elnevezésű - részén a Duna
parton helyezkedik el. Környezetében a volt Házgyár területe, a Volánbusz Zrt telephelye (garázs
és autóbusz javító műhely), használt autópiac, valamint délen a Hosszúréti patak találhatók. A
Hosszúréti patak a XI. és XXII. kerületek között természetes határt képez.
A környék infrastrukturális ellátottsága a fővárosi átlaghoz képest alacsonyabb színvonalú, az
alapellátást biztosító közintézmények (óvoda-bölcsőde, általános iskola, orvosi rendelő,
gyógyszertár, posta stb.) és a közhivatalok csak hosszabb gyaloglással, illetve közlekedési
eszközökön történő utazással érhetők el. Az ingatlanhoz legközelebb lévő kereskedelmi
létesítmény a patak túloldalán a Hunyadi János úton lévő Interfruct áruház, kissé távolabb a
Savoya Park, illetve a Budafokon található Campona bevásárló központ.
Az ingatlan gépjárművel a szilárd burkolatú kiépített Hunyadi János útról letérve a Duna utcán,
illetve az úttal párhuzamos Hajó és a zsákutcaként kialakított Fibula utcán közelíthető meg. Az
ingatlan eléréséhez a tömegközlekedési eszközök közül a Móricz Zsigmond körtér és a
Nagytétény MÁV állomás között közlekedő 33-as autóbusz járat, valamint a 17-es és 47-es
villamosok állnak rendelkezésre, melyek megállói a telektől meglehetősen messze, kb. 10-15
perces gyaloglásnyi távolságra helyezkednek el. A járatokkal a kerületközpont, illetve a belváros
irányába haladva további tömegközlekedési viszonylatok (HÉV, metró, vasút) érhetők el.
Az ingatlan földrészlete egyenes oldalakkal határolt, trapézhoz hasonló, de szabálytalan sokszög
alakú. Felszíne megközelítőleg sík, illetve vízszintes. A telek kerítetlen, az északi oldalon a volt
Házgyár ingatlanának (43576/2 hrsz.) előregyártott vasbeton elemes kerítése és 2 db idomacél
rácsos nyílószárnyas kapuja, keleten az 43576/13 hrsz.-ú üres telek drótfonatos kerítése, délen a
Fibula utca illetve a Hosszúréti patak határolja.
Az ingatlan jelenleg gépkocsi parkolóként funkcionál, továbbá a középső harmadában keresztül
halad rajta az autóbusz tároló és javító telephely megközelítését biztosító bekötő út. A telken a
használathoz igazodóan beton anyagú útburkolat, valamint murvakő szórásos terep felszín
látható.
A területen megőrzésre érdemes növényzet
környezetszennyezésre utaló jelek nem észlelhetők.

nincs,

a

szemrevételezés

alapján

Az egykori Házgyár területe közművek tekintetében megfelelően ellátott, a szilárd burkolatú Hajó
utca és Törökverő utca alatt is vannak kiépített közmű vezetékek. A rácsatlakozási lehetőségek és
kapacitás igények tisztázását követően az ingatlan közmű ellátása biztosítható.
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5. ÉRTÉKELÉS
5.1 Kiinduló feltételezések és korlátozó feltételek
A vizsgált ingatlan értékére vonatkozó - jelen szakértői jelentésben rögzített - következtetések az
alábbiakban ismertetett feltevéseken alapulnak és a következő korlátozó feltételek mellett
érvényesek:


Szakértő nem vállal felelősséget az értékelt ingatlanhoz kapcsolódó, és az
Alapdokumentumokból meg nem állapítható ténylegesen fennálló jogok tekintetében.
Nem folytatott a jogcímre, a vagyonjogok érvényességére vonatkozóan jogi természetű
vizsgálatot. Az ingatlanra vonatkozó tulajdonjog az ellenkező bizonyításig korlátlannak
tekintendő.



Az ellenkező bizonyításáig az ingatlan tehermentesnek tekintendő, feltételezett továbbá,
hogy tulajdonlásával, illetve használatával kapcsolatos egyéb anyagi jellegű követelések
(helyi adó tartozás, közüzemi díj hátralék, stb.) nem állnak fenn.



Feltételezett a felelős tulajdonlás és az ingatlan megfelelő kezelése, azonban ha a Szakértő
helyszíni eljárása során az ingatlant ezen feltételezést alappal cáfoló állapotban találja, úgy
ezt a tényt a szakértői jelentésben rögzíti.



Szakértő a jelentés elkészítéséhez felhasznált információit a Megbízótól, valamint olyan
források felhasználásával nyerte, amelyeket ő megbízhatónak tekintett és amelyekről úgy
véli, hogy valóságosak és helyesek. Miután ezen információk, továbbá a harmadik
személyek által biztosított és hitelesnek elfogadott dokumentumok tartalmának teljes körű
ellenőrzését nem volt módjában elvégezni, felelőssége e vonatkozásban korlátozottnak
tekintendő. Szakértő nem vállal felelősséget a műszaki jellemzők, illetve naturális
paraméterek pontatlanságából adódó következményekért.



A szakértői jelentés mellékletében található dokumentumok és illusztrációk kizárólag azt a
célt szolgálják, hogy az olvasó számára megkönnyítsék az ingatlan és a vizsgált érdekeltség
azonosítását, illetve megismerését.



Feltételezett, hogy az értékelésbe vont ingatlan nem rendelkezik olyan - esetleg földalatti
vagy egyéb ok miatt rejtett - tulajdonságokkal, amelyek az értéket csökkentenék, azonban
ha a Szakértő helyszíni eljárása során az ingatlan vizsgálata alapján ezen feltételezéssel
ellentétes állapotot valószínűsít, úgy ezt a valószínűséget a szakértői jelentésben feltünteti.
Az ilyen jellegű hibák felismerésének elmaradásáért a Szakértő nem vállal felelősséget.



Feltételezett, hogy az ingatlan megfelel valamennyi állami illetve önkormányzati
előírásnak, kivéve ha a meg nem felelés ténye a szakértői jelentésben kifejezetten és
részletezve szerepel.



Feltételezett, hogy az ingatlan megfelel valamennyi építkezésre és használatbavételre
vonatkozó előírásnak, kivéve ha a meg nem felelés ténye a szakértői jelentésben
kifejezetten és részletezve szerepel.



Feltételezett, hogy ingatlanra vonatkozó valamennyi engedély, hozzájárulás és a becsült
érték alapját képező akár állami, akár önkormányzati szerv, akár pedig magánszemély
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részéről szükséges dokumentum beszerezhető illetve megújítható, kivéve ha ennek
ellenkezője a szakértői jelentésben kifejezetten és részletezve szerepel.


Feltételezett, hogy a föld használata a kijelölt határok között történik és nem került sor
birtokháborításra.



Amennyiben az a szakértői jelentésben nem kerül kifejezetten említésre, úgy Szakértő
nem talált veszélyes anyagot az ingatlan területén, ugyanakkor a Szakértő nem rendelkezik
az ilyen anyag felismeréséhez szükséges szakképesítéssel. Egyes anyagok, mint például
azbeszt, illetve formaldehid megléte befolyásolhatja az ingatlan értékét. A megállapított
érték feltételezi azt, hogy ilyen anyagok nincsenek az ingatlan területén, azonban ha a
Szakértő helyszíni eljárása során az ingatlan vizsgálata alapján ezen feltételezéssel
ellentétes állapotot valószínűsít, úgy ezt a valószínűséget a szakértői jelentésben rögzíti.
Az ilyen jellegű hibák felismerésének elmaradásáért a Szakértő nem vállal felelősséget. A
Megbízónak - saját belátása szerint - e kérdés megítéléséhez külön szakértőt célszerű
igénybe vennie.



A vizsgált ingatlanra megállapított érték nem tartalmazza az átruházás költségeit, az
Általános Forgalmi Adót (Áfa), valamint az értékesítés után fizetendő adókat és
illetékeket.

 A piaci érték kategória definíciója a következő:
A piaci érték az a becsült összeg, amelyért az értékelés napján a vagyontárgy/érdekeltség
gazdát cserélhet egy hajlandóságot mutató eladó és egy hajlandóságot mutató vevő között
megfelelő marketingtevékenységet követő független tranzakció keretében, ahol a felek
tájékozottan, körültekintően és kényszer nélkül jártak el.
 A értékelés fordulónapja 2018. szeptember 10.; a közgazdasági, jogi feltételek és piaci
viszonyok előre kellő pontossággal nem prognosztizálható változásai módosíthatják, illetve
érvényteleníthetik a szakértői jelentés piaci értékre vonatkozó megállapításait, ezért a
keltezéstől számított 6 hónap elteltével, illetve a körülményekben beálló lényeges változás
esetén a megadott érték felülvizsgálata indokolt.
 A szakértői jelentés elkészítése, az elemzés és következtetések kidolgozása, az értékelési
módszerek alkalmazása az Értékelő Szövetségek Európai Csoportja (TEGoVA – The
European Group of Valuers’ Association) által közreadott „Európai Értékelési
Szabványok 2016” (European Valuation Standards 2016) c. kiadványokban meghatározott
elvekkel és módszertani ajánlásokkal összhangban történt.
 A szakértői jelentés bizalmas természetű, megállapításai kizárólag a Megbízó által és a
jelentés 2. pontjában megjelölt célra történő felhasználásban érvényesek. Szakértő
semmilyen felelősséget nem vállal a más fél általi vagy a megjelölttől eltérő célra történő
felhasználás esetére.
 A szakértői jelentésnek sem egésze, sem része, sem az arra való hivatkozás nem jelenhet
meg semmilyen nyilvánosságra hozott dokumentumban, továbbá nem publikálható
semmilyen módon a szakértőnek a publikáció formájára és környezetére vonatkozó írásos
hozzájárulása nélkül.
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5.2 Az értékelés módszerei
Az értékelésbe vont ingatlan speciális adottságaira, valamint az értékelés céljára figyelemmel
megvizsgáltam a hazai és nemzetközi gyakorlatban használatos értékelési módszerek
alkalmazásának lehetőségeit. A fennálló körülmények miatt a módszer választás lehetőségei
jelentősen korlátozottak.
Felépítmény mentes ingatlanok esetében a költség alapú megközelítés szóba sem jöhet. Üres
telkek esetében gyakran használják a maradvány érték elvű megközelítést, amennyiben egy
lehetséges fejlesztés feltételei rendelkezésre állnak vagy megteremthetők. Az értékelt ingatlan
alapterülete kisebb, mint az engedélyezett minimális telekterület, továbbá a szomszédos 43576/2
hrsz.-ú telek a Dunaparti Építési Szabályzat (DÉSZ), míg a vizsgált telek a Kerületi Építési
Szabályzat (KÉSZ) hatálya alá tartozik, így összevonásra nincs lehetőség, következésképpen az
ingatlan önálló beépítésre nem alkalmas. Emiatt a maradványérték elvű értékelés alkalmazásától is
el kellett tekintenem.
Arra a megállapításra jutottam, hogy bizonyos kompromisszumok mellett a nyílt piaci adatok
összehasonlító elemzésére épülő eljárás eredménye adja a legmegbízhatóbb értékjelzést, ezért ezt
a módszert alkalmaztam.
Piaci adatok összehasonlító elemzésére épülő módszer
Olyan eljárás, melynek során az értékelést végrehajtó szakértő az értékelendő ingatlan elemeit
összehasonlítja az adott körzetben a közelmúltban értékesített vagy értékesítésre felajánlott
ingatlanok paramétereivel, majd elvégzi az eltérések alapján szükséges kiigazításokat.
Minél közvetlenebb összehasonlításra nyílik lehetőség, annál pontosabb a becsérték. Amennyiben
az adott időszakban a nyílt piacon csak olyan ingatlanok adatai érhetők el, amelyek adottságaiknál
fogva az értékelésbe vont ingatlanhoz kevésbé illeszkednek, az értékelő (szakértő) felelőssége
annak megítélése, hogy a közvetettség foka hogyan érinti a becsérték megbízhatóságát.
Az összehasonlítás alapjául rendszerint a következő tényezők szolgálnak:








realizált ügylet szerinti ár/kínálati ár,
értékesítési/ajánlati időpont,
elhelyezkedés,
megközelíthetőség,
infrastrukturális ellátottság, elláthatóság
méretek,
alternatív hasznosíthatóság, fejlesztés lehetőségei, stb.

5.3 Értékmeghatározás
A piaci összehasonlító módszer alkalmazásához elsősorban az elhelyezkedés, funkció, méret és
infrastrukturális ellátottság tekintetében összehasonlítható ingatlanokra vonatkozó eladási árakat
igyekeztem feltárni. A nyilvános ajánlatokat a főváros XI. és XXII. kerületének teljes területeire
vonatkozóan tekintettem át. Saját adatbázisom tartalmaz egy közvetlen összehasonlításra alkalmas
2017. évi adatot, ezen túlmenően azonban tényleges adásvételi ügyleteken alapuló, megbízható
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MELLÉKLETEK





tulajdoni lap másolat
térkép
piaci összehasonlító elemzés táblázata
fotók
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Melléklet
Ingatlan értékelése piaci adatok összehasonlító elemzése útján
Ingatlan

1. összehasonlítási
alap

2. összehasonlítási
alap

3. összehasonlítási
alap

XI. Fibula u.,
43576/5 hrsz

XI. ker. Budafoki
XI. ker. Duna u.
út
beépítetlen terület
fejlesztési terület
saját adatbázis
T:36,20,521-3537
kínálati
kínálati
2017. március
2018 augusztus
10188
17000
235
1360
23066
80000

XI. ker. Péterhegyi
köz
egyéb telek
T:06,70,617-4590
kínálati
2018. július
2639
99
37514

Alapadatok:
- hely
- funkció
- adatforrás
- adat jellege
- időpont
- alapterület (m2)
- ár (mill Ft)
- fajlagos ár (Ft/m2)

546

4. összehasonlítási
alap

5. összehasonlítási
alap

XI. ker. Dobogó út
építési telek
T:06,20,448-6400
kínálati
2018. augusztus
1968
28
14228

XXII. ker. Szerémi
út - Fehérvári út
között
fejlesztési terület
T:06,70,342-1777
kínálati
2018. június
20980
1250
59581

Összehasonlítási
szempontok és
korrekció (%):
- adatjelleg és
megbízhatóság miatti
korr.
- időpont miatti korr.

-15

-15

-15

-15

23066

68000

31887

12093

50643

hasonló

jobb
-3

jobb
-1

jobb
-1

jobb
-2

- funkció eltérés miatti
korr.

Kiigazított fajlagos ár:
- fekvés,
megközelíthetőség
korrekció
Immo-Dance Bt, 1011 Budapest, Gyorskocsi u. 12.
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- telek méret (m2)
korrekció

546

- környezeti
infrastruktúra
korrekció
- közmű ellátottság
korrekció
- beépíthetőség
korrekció
Összesített korrekció

17000
4

2639
2

1968
2

20980
5

hasonló

hasonló

rosszabb
2
hasonló

jobb
-20
-17

jobb
-2
jobb
-3
jobb
-20
-24

jobb
-15
-12

jobb
-3
jobb
-12
jobb
-25
-37

19145

51680

22002

10642

31905

hasonló

Összehasonlító alapok
korrigált egységára:
Korrigált egységárak
átlaga (Ft/m2):
Ingatlan értéke:

10188
3

jobb
-12
jobb
-20
-31

27075
546

m2

* 27.075 Ft/m2 = 14.782.950 Ft, kerekítve: 14.800.000 Ft

Korrekció végrehajtása:
Á1 = Á * (100 ± k)/100, ahol
Á1 : korrigált fajlagos ár
Á: eredeti fajlagos ár
k: korrekciós tényező
(%)
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1

FOTÓK

Nézet a Fibula u. – Törökverő u. sarka felől

Telek délnyugati irányú nézete

Északi irányú nézet

Nézet északnyugat felé

Fibula u. és a telek keleti irányú nézete

Északi telekhatáron lévő kerítés és kapu részlete
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