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I N G A T L A N V A G Y O N  -  É R T É K E L É S

1. példány

Hrsz.: 37755

szám alatti ingatlanról.

1094 BUDAPEST, Márton utca 8/a. és Márton utca 8/b.

tunde.leveleki@ingatlanerteke.hu
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1. ELŐZMÉNY

2. A SZAKÉRTŐI FELADAT MEGHATÁROZÁSA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA

3. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

4. AZ INGATLAN ADOTTSÁGAINAK ISMERTETÉSE

5. ÉRTÉKELÉS

6. AZ INGATLAN EGYEZTETETT FORGALMI ÉRTÉKE

7. KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK

x nem hiteles

x

o nem vélelmezhető

x

x

x

ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY

Ingatlan elhelyezkedését mutató térkép

Övezeti besorolás

Fényképfelvételek

Környezetvédelmi nyilatkozat

Térképmásolat fénymásolata

1094 BUDAPEST, Márton utca 8/a. és Márton utca 8/b. Hrsz. 37755

TARTALOMJEGYZÉK

MELLÉKLETEK

Tulajdoni lap fénymásolata
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AZ INGATLAN FŐBB JELLEMZŐI

: 1 110 m2

:

:

:

:

:

:

:

:

:

azaz

azaz

Készült: 

Budapest,

Készítette:

Kettőszáznegyvenegymillió-kettőszázezer- Ft .

2021. november 25.

Szabó Orsolya

ingatlanértékelési szakértő

Leveleki Tünde

ingatlanvagyon-értékelő

Tel.: + 36 70 330 5909

elektronikusan hitelesített példányban és 1 db. eredeti 

példányban

A megállapított értékek nettó értékek, per- és igénymentes, kiürített állapotra vonatkoznak

ÉRTÉKELÉS

Értékelés fordulónapja: 2021. november 23.

Az ingatlan becsült piaci-forgalmi értéke az értékelés fordulónapján, 3,0 bruttó szintterületi mutató esetén kerekítve:

205 700 000 Ft Kettőszázötmillió-hétszázezer- Ft .

A szakvélemény érvényességi ideje: 2022. május 22.

Értékelés alkalmazott módszere: piaci összehasonlító- és maradványérték elvű módszer

2021. november 23.

Értékesíthetősége: átlagos (kiegyensúlyozott piac)

Helyszíni szemle időpontja:

Értékelés célja

piaci-forgalmi érték meghatározása jelenlegi állapotra (telek 

bontandó épülettel) vonatkozóan, 3,0 és 4,5 bruttó szintterületi 

mutató esetére vonatkozóan

Ln-1/IX-R/29 jelű nagyvárosias lakóterület

nincs

Övezeti besorolás

Közművesítettség vezetékes áram, víz, csatorna, gáz

Védettség

Forgalomképesség értékelése forgalomképes

Értékelt jog tehermentes tulajdonjog 1/1

Telek területe (tul. lap szerint)

Utca, házszám Márton utca 8/a. és Márton utca 8/b.

Hrsz. 37755

Az ingatlan megnevezése (tul.lap szerint) kivett lakóház, udvar

Az ingatlan jelenlegi hasznosítása

TULAJDONVISZONYOK

Tulajdonos(ok) neve, tulajdoni hányad
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzata

1/1 hányad

Megbízó címe 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. fszt. 2.

AZ INGATLAN CÍME ÉS AZONOSÍTÁSA

Település (ir. szám, város) 1094 BUDAPEST

1094 BUDAPEST, Márton utca 8/a. és Márton utca 8/b. Hrsz. 37755

ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY

MEGBÍZÓ

Megbízó neve

Az ingatlan becsült piaci-forgalmi értéke az értékelés fordulónapján, 4,5 bruttó szintterületi mutató esetén kerekítve:

241 200 000 Ft

FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 

képviseletében Pataki Márton vezérigazgató

nincs hasznosítva (kiürített épületek)
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Megrendelő képviseletében: -

Ingatlanvagyon-értékelő Leveleki Tünde

1 110 m2

önkormányzati

Tulajdonviszony:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzata

1/1 hányad

Széljegy tartalma:

Bejegyzett terhek és jogok:

nincs

a csatolt tulajdoni lapon bejegyzett jogok és terhek

4. AZ INGATLAN ADOTTSÁGAINAK ISMERTETÉSE

Ingatlan címe (természetbeni):

Helyrajzi száma: 37755

4.1. Ingatlan-nyilvántartás szerinti állapot bemutatása

Ingatlan címe (tul.lap szerint):

Tulajdoni lap szerinti alapterület :

A helyszíni vizsgálaton túlmenően tájékozódtunk az adott típusú és jellegű ingatlanok általános piaci helyzetéről,

valamint a környéken kialakult helyi ingatlanpiaci viszonyokról.

kivett lakóház, udvarIngatlan megnevezése (tul.lap szerint):

A helyszíni szemlén résztvevők:

1094 BUDAPEST, Márton utca 8/a. és Márton utca 8/b.

2. A SZAKÉRTŐI FELADAT MEGHATÁROZÁSA, AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA

Az Ügyfél tájékoztatása szerint, az értékbecslőnek, az alábbi 2 szempontnak megfelelően kell nyilatkoznia:

• a beépítetlen földterület piaci-forgalmi értéke 4,5 bruttó szintterületi mutató esetére

• a beépítetlen földterület piaci-forgalmi értéke 3,0 bruttó szintterületi mutató esetére

Mindkét esetben értékbefolyásoló tényezőként figyelembe véve a Márton utca 8/a. számú épület homlokzatának

megtartását, illetve annak újra építését.

3. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

1094 BUDAPEST, Márton utca 8/a. és Márton utca 8/b.

A helyszínen az ingatlan adottságait, környezetét, az ingatlan műszaki funkcionális jellemzőit és más értékbefolyásoló

tényezőket vizsgáltunk. Az ingatlan egyes részleteiről fényképfelvételeket készítettünk, melyeket a szakvéleményhez

csatolunk.

Tulajdoni forma

1094 BUDAPEST, Márton utca 8/a. és Márton utca 8/b. Hrsz. 37755

1. ELŐZMÉNY

Megbízó neve:
FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 

képviseletében Pataki Márton vezérigazgató

Az értékelés folyamán helyszíni szemlét tartottunk, megvizsgáltuk az ingatlannal kapcsolatban rendelkezésünkre álló, a

mellékletben felsorolt és jelen értékeléshez csatolt dokumentumokat. Megfelelően alkalmaztuk a TEGOVA (EVS 2016)

irányelv és a többszörösen módosított 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet előírásait. 

A Megbízó megbízta a HELT-Expert Kft. képviseletében Leveleki Tünde ingatlanvagyon-értékelőt az alábbi ingatlan 

értékelésével:

1094 BUDAPEST, Márton utca 8/a. és Márton utca 8/b.
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4.2.1. Az ingatlan környezete, elhelyezkedése

Elhelyezkedés:

Város (kerület): Budapest IX. kerület

Városrész:

Távolsága Budapest városközponttól: cca. 2 km

Övezeti besorolása:

Zöld terület aránya: kevesebb, mint 20%

Környező ingatlanok hasznosítási formája:

Megközelítés:

Utca felszíne:

Utca burkolata: aszfaltozott mind két oldalt járdázott

Utca forgalma:

Infrastruktúra:

Parkolási övezet:

többségében lakóingatlanok

1094 BUDAPEST, Márton utca 8/a. és Márton utca 8/b. Hrsz. 37755

jó

sík

közepes

gépkocsi, autóbusz, villamos, metró

Budapest pesti oldal

nagyvárosias lakóövezet

Középső-Ferencváros (rehabilitációs terület)

4.2. Az ingatlan természetbeni leírása

Budapest IX. kerülete az egyik pesti kerület. Összefoglaló történelmi neve Ferencváros, a kerületi önkormányzat is ezt

használja. Északnyugatról Budapest V. kerülete, északkeletről a VIII. kerület és a X. kerület, délkeletről a XIX. kerület és a

XX. kerület határolja. Déli szomszédja a Ráckevei-Duna-ágon túl Budapest XXI. kerülete, nyugaton pedig a Dunán át a XI.

kerülettel szomszédos.

Területe: 12,53 km², lakosainak száma: 59 720 fő (2019. jan. 1.)

A IX. kerület városrészeinek hivatalos nevei és területi lehatárolásuk 2012. december 27-étől:

Belső-Ferencváros - IX. kerület

Kálvin tér – Üllői út – Ferenc körút – Boráros tér – Duna folyam – Fővám tér – Vámház körút.

József Attila-lakótelep - IX. kerület

Üllői út az Ecseri úttól a Határ útig – M5-ös autópálya bevezető szakasza – Epreserdő utca – Ecseri út az Üllői útig.

Középső-Ferencváros - IX. kerület

Boráros tér – Ferenc körút – Üllői út – Keleti pályaudvar-Kelenföldi pályaudvar közötti vasútvonal – Duna folyam.

Külső-Ferencváros - IX. kerület

Keleti pályaudvar-Kelenföldi pályaudvar közötti vasútvonal – Üllői út – Ecseri út – Epreserdő utca – M5-ös autópálya

bevezető szakasza – Határ út – Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág – Duna folyam.

A vizsgált ingatlan Budapest pesti oldalán, a IX. kerületben, Középső-Ferencváros városrészben, annak rehabilitációs

területén, a Gát utca és a Márton utca találkozásánál, sűrű beépítettségű, nagyvárosias lakóövezetben fekszik. Mindkét

utca nagyvárosi viszonylatban alacsony forgalmú, aszfaltozott, járdázott mellékút. A terület beépítettsége zártsorú,

előkert nélküli, a zöld terület aránya kevesebb, mint 20%. Az épületek építési kora vegyes. A századforduló körüli

években épült, klasszikus belvárosi, belső udvaros, bérház jellegű lakóházak száma egyre kevesebb, helyükben az 1990-

es évektől kezdve új építésű többlakásos lakóházak létesültek. A Márton utcában jelenleg is több lakóház épül, az

ingatlan közvetlen környezetében már újabb építésű társasházak találhatók. A parkolás a területen megengedett, fizető

parkolási övezet. Tömegközlekedési ellátást több BKK busz, villamos, és az M3 jelű metró járatai biztosítanak. A megállók

az ingatlantól gyalogosan 250-900 méteren belül elérhetők. A terület Infrastrukturális ellátottsága jó, a lakosság

alapellátását biztosító létesítmények az ingatlan környezetében elérhetők.

fizető
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4.2.2. A telek általános jellemzői:

Elektromos hálózat:

Vezetékes víz közmű:

Vezetékes gáz közmű:

Csatorna:

Övezeti besorolás:

Beépíthetőség: 100% terepszint alatt 100%

Beépítési mód:

Maximális párkánymagasság:

Előírt zöldfelület aránya: 10 %

Szintterületi mutató: 4,5

Szintterületi mutató parkolási: 2

Útkapcsolat:

Telek formája:

Telek tájolása/lejtési viszonyai:

Kerítettség/kerítés:

Növényzet:

Környezetvédelmi kockázat:

zártsorú

kiépített hálózat

nem vélelmezhető

kiépített hálózat

m2/m2

szabályos téglalap

minden oldalról védett

kiépített hálózat

17 m.

1094 BUDAPEST, Márton utca 8/a. és Márton utca 8/b. Hrsz. 37755

DK-i utcafronti tájolású, sík felszínű

Ln-1/IX-R/29 jelű nagyvárosias lakóterület

kiépített hálózat

közvetlen útkapcsolat

nincs

m2/m2

Az értékelt földterület telekegyesítés által jött létre.

A Márton utca 8/a. szám alatti telek 619 m2 területű, szabályos téglalap alakú, sík felszínű saroktelek, a Gát utca és a

Márton utca találkozásánál. A földterületen álló épület keretes beépítéssel, növényzet nincs. Az épület elhanyagolt,

rossz állapotú. A lakóházban összesen 33 lakás található, melyek többsége komfort nélküli. Az épület kiürítése

megtörtént.

A Márton utca 8/b. szám alatti telek 491 m2 területű, szabályos téglalap alakú, 4 szintes (pince, földszint, +2 emelet),

szintbeli kialakítású lakóházzal beépített. DK felől a Márton utca határolja. Az épület keretes beépítéssel épült. Az

épületben összesen 21 db. lakás került kialakításra. A vizsgált épület kifejezetten, rossz, elhanyagolt állapotú. Az

épületekben található lakások jellemzően komfort nélküli lakások, az épület kiürítése megtörtént.

A kialakuló telek 1110 m2 területű, szabályos formájú, közvetlen útkapcsolattal rendelkezik a Márton utca és a Gát utca

felől. Az ingatlan jövőbeni hasznosításának legoptimálisabb formája, az épületek elbontását követően, többlakásos

lakóépület létesítése.

Szükséges figyelembe venni, hogy a 8/a. épület homlokzata védett, így az épületek homlokzatát meg kell tartani, vagy

újra kell építeni.
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4.2.3. Az övezeti besorolásoknak megfelelő beépíthetőség:

4,5 bruttó szintterületi mutató esetén:

Telek területe: 1 110 m2

Beépíthető alapterület terepszint felett: 100% azaz 1110 m 2
bruttó alapterület

Beépíthető bruttó terület összesen

(szintterületi mutató 4,5):
4 995 m 2

Beépíthető bruttó terület terepszint felett 

összesen:
4 lakószint 4 440 m 2

80%-os értékesíthető területtel számolva 

(közlekedők, közös terek, falak nélkül)
3 552 m2 nettó értékesíthető terület

Kialakítható (értékesíthető) lakások száma:

(60 m2-es átlagos hasznos terület esetén)
59 db. lakás

Beépíthető alapterület terepszint alatt: 100% azaz 1110 m 2 bruttó alapterület

Beépíthető szintterület (2,0 parkolási) 2 220 m 2

Beépíthető bruttó terület 2 parkolószint esetén 2 220 m 2

75%-os értékesíthető területtel számolva 

(közlekedők, közös terek nélkül)
1 665 m2 nettó értékesíthető terület

Kialakítható (értékesíthető) parkolóhelyek és 

tárolók száma:
18 m2/db. 92 db.

3,0 bruttó szintterületi mutató esetén, a tervezett beépítés szerint:

Telek területe: 1 110 m2

Beépíthető alapterület terepszint felett: 100% 1110 m 2
bruttó alapterület

Tervezett beépítés alapterülete

Márton utca 8/a:
499 m2

Tervezett beépítés alapterülete

Márton utca 8/a:
331 m2

Beépíthető bruttó terület összesen

(szintterületi mutató 3,0):
3 330 m 2

Tervezett bruttó terület terepszint felett

Márton utca 8/a:
F+3 szint 1 647 m 2

Tervezett bruttó terület terepszint felett

Márton utca 8/b:
F+5 szint 1 655 m 2

Összes tervezett bruttó terület terepszint felett: 3 302 m 2

80%-os értékesíthető területtel számolva 

(közlekedők, közös terek, falak nélkül)
2 641 m2 nettó értékesíthető terület

Kialakítható (értékesíthető) lakások száma:

(60 m2-es átlagos hasznos terület esetén)
44 db. lakás

Beépíthető alapterület terepszint alatt: 100% azaz 1110 m 2
bruttó alapterület

Beépíthető szintterület (parkolási) 2 220 m 2

Beépíthető bruttó terület 1 parkolószint esetén 1 110 m 2

75%-os értékesíthető területtel számolva 

(közlekedők, közös terek nélkül)
833 m2 nettó értékesíthető terület

Kialakítható (értékesíthető) parkolóhelyek és 

tárolók száma:
18 m2/db. 46 db.

parkolóhely és tároló a 

mélygarázsban

parkolóhely és tároló a 

mélygarázsban

1094 BUDAPEST, Márton utca 8/a. és Márton utca 8/b. Hrsz. 37755
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4.3. Épületek területi adatai

Helyiségek Alapterület [m2] Módosító 

tényező

Korrigált terület  

[m2]

Márton utca 8/a.

földszinti terület 298,90 100% 298,90

1. emelet 370,00 100% 370,00

2. emelet 372,00 100% 372,00

1 040,90 1 040,90

Márton utca 8/b.

földszinti terület 255,60 100% 255,60

1. emelet 274,90 100% 274,90

2. emelet 269,20 100% 269,20

799,70 799,70

Bruttó területek a bontási költség számításához m2 belmagasság m3

Márton utca 8/a 1 614,00 3,8 6 133,20

Márton utca 8/b 1 290,00 3,8 4 902,00

2 904,00 11 035,20

Megjegyzés:

Az épületről alaprajz nem állt rendelkezésre, a területi adatok Megrendelőtől kapott információ alapján kerültek

meghatározásra, a belmagasság becslésen alapszik. 

Összesen (kerekítve):

Összesen (kerekítve):

1094 BUDAPEST, Márton utca 8/a. és Márton utca 8/b. Hrsz. 37755

Összesen (kerekítve):
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5. ÉRTÉKELÉS

●

●

●

●

●

●

●

Az összehasonlítás alapjául rendszerint a következő tényezők szolgálnak:

●

●

●

●

●

●

●

összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése

Az értékelést legalább kétféle, lehetőség szerint mind a háromféle módszerrel el kell készíteni. Ezt követően értékek és 

eltérések elemzése alapján, az óvatosság elvét követve kell az értékelési szakvéleményben az egyeztetett forgalmi 

értékre, illetve a hitelbiztosítéki értékre javaslatot tenni.

Lakóingatlanok, építés alatt álló lakóingatlanok, valamint beépítetlen lakótelkek esetében, meghatározott értékhatár 

alatt megengedett egyetlen értékelési módszer alkalmazása is.

Olyan eljárás, melynek során az értékelést végrehajtó szakértő az értékelendő ingatlan elemeit összehasonlítja az adott

körzetben, a közelmúltban értékesített vagy értékesítésre felajánlott ingatlanok paramétereivel, majd elvégzi az

eltérések alapján szükséges korrekciókat. Minél közvetlenebb összehasonlításra nyílik lehetőség, annál pontosabb a

becsérték. Olyan ingatlanok értékbecslésénél használjuk, amelyeknek van jellemző piaci forgalmuk. Pld.: családi házak,

lakások, beépítetlen földterületek telkek, stb.

összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése

1094 BUDAPEST, Márton utca 8/a. és Márton utca 8/b. Hrsz. 37755

5.1. Az értékelés módszere

Az értékbecslések a TEGOVA útmutató elvei és módszertani ajánlásai (EVS 2016), a többször módosított 25/1997.

(VIII.1.) PM rendeletben és a mindenkor érvényes egyéb jogszabályokban előírtaknak megfelelően készülnek.

Az értékelés módszerei két fő kategóriába oszthatók:

- piaci érték alapú módszerek

- költségalapú értékelések

A piaci viszonyokon alapuló módszerek két fő csoportba oszthatjuk:

- piaci-forgalmi adatokra épülő értékelés

- hozadéki (vagy más néven hozamszámításon alapuló) értékelés

5.1.1. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer

A módszer fő lépései:

végső érték számítása a fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként

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

határoztuk meg.

műszaki szempontok 

építészeti szempontok

környezeti szempontok

jogi szempontok

használati szempontok

telekadottságok

az alaphalmaz kiválasztása

fajlagos alapérték meghatározása

értékmódosító tényezők elemzése

fajlagos alapérték módosítása, fajlagos érték számítása

infrastruktúra
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Jövőbeni pénzfolyamatok felállítása használati módonként.

A tőkésítési kamatláb meghatározása.

A pénzfolyamok jelenértékének meghatározása.

A legmagasabb jelenérték kiválasztása, mint hozamszámításon alapuló érték.

A hozam elvű érték megállapításánál alkalmazott különleges megkötések:

A piaci érték meghatározására az ingatlan leggazdaságosabb és legjobb hasznosítását kell előirányozni, függetlenül a

jelenlegi hasznosítástól, és ennek megfelelően a legmagasabb jelenértékű hasznosítási formát kell az ingatlan értékeként

elfogadni.

A jövőbeni bevételek és kiadások becslése használati módonként.

5.1.2. A hozamszámításon alapuló értékelési módszer

1094 BUDAPEST, Márton utca 8/a. és Márton utca 8/b. Hrsz. 37755

A hitelbiztosítéki érték meghatározásának folyamatában a piaci érték meghatározásakor, ha a jelenlegi használat nem

azonos a leggazdaságosabb és legjobb használattal, a jelenlegi használatot kell figyelembe venni. Nem lehet a

szerződéssel lekötött bérleti díjaknál magasabbakat vélelmezni, még akkor sem, ha a piac ezeket elfogadná. A piaci

szintnél magasabb tényleges bérleti díjakat csak a szerződéssel biztosított időtartamra lehet figyelembe venni. A

hitelbiztosítéki értékelés során csak reál (inflációtól megtisztított) kamatláb alkalmazható.

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

kiadások különbségéből (tiszta jövedelmek) vezeti le az értéket.

Az érték megállapítása azon az elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a belőle származó tiszta

jövedelmek jelenértéke.

A hozamszámítás lépései összefoglalva:

Az ingatlan lehetséges (alternatív) használati módjainak elemzése.
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- funkcionális avulás

A földterület értékét annak üres állapotban való értékelésével kell megállapítani, vagy a piaci összehasonlító

adatok elemzésén alapuló módszer, vagy különleges esetben a hozamszámításon alapuló módszer szerint.

Ilyen eset lehet:

1094 BUDAPEST, Márton utca 8/a. és Márton utca 8/b. Hrsz. 37755

5.1.3. Költségalapú értékelési módszer

Az ingatlan megépítésének eredeti költségeiből vagy annak könyv szerinti értékéből indexálással levezetett újra-

előállítási érték csak kivételes esetben fogadható el.

- ha az ingatlan néhány éven belül készült és ha a bekerülési költségeket megbízhatóan dokumentálták

A költségalapú értékmegközelítés lényege, hogy az ingatlan újra-előállítási költségéből le kell vonni az idő múlása miatti

avulást, majd ehhez kell hozzáadni a felépítményekhez tartozó földterület értékét.

Ez a módszer fejezi ki legkevésbé a tényleges piaci viszonyokat. Építés alatt lévő létesítménynél, károsodott

létesítménynél, takart műtárgynál, valamint olyan esetekben alkalmazható, ha más módszer nem áll rendelkezésre.

A módszer fő lépései:

a telekérték meghatározása

a felépítmény újraépítési vagy pótlási költségének meghatározása.

avulások számítása

a felépítmény újra-előállítási költségéből az avulás levonása és a telekértékkel való összegzése

A pótlási költség olyan szerkezeteket és építési munkát takar, amellyel az értékelés időpontjában a meglévő

funkciók (de esetleg más szerkezetek és műszaki megoldások) a legkisebb költséggel, de azonos hasznossággal

pótolhatóak lennének.

Az újraépítési költségben a meglévő szerkezetek változatlan újrateremtésének költségeit kell előirányozni,

függetlenül azok jelenlegi hasznosulásától.

- az avulás az idő múlása miatti értékcsökkenés.

A pótlási és az újraépítési költség együttesen: újra-előállítási költség. Az újra-előállítási költségbe kell érteni a

közművesítési, a tervezési, az engedélyezési, a vállalkozási, a kivitelezési, a beruházói, a pénzügyi és minden egyéb 

ténylegesen fizetendő költséget.

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

Az épület újra-előállítási költségébe az épületgépészetet és a belsőépítészeti elemeket is bele kell érteni, míg a

mobiliákat ki kell zárni.

Az újra-előállítási költség általános forgalmi adót nem tartalmazhat.

- környezeti (piaci) avulás

- a fizikai romlás

Három fő eleme:
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A hitelbiztosítéki érték megállapításánál alkalmazott különleges megkötések:

 - kertvárosi, családi ház jellegű épületek 50-80 év

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

összértékhez viszonyítva. A fizikai avulási számításoknál a felépítmény gazdaságosan hátralévő élettartamát kell

figyelembe venni.

A környezeti avulásban számba kell venni a környezetben bekövetkezett minden olyan változást, amelynek

negatív, esetleg pozitív hatása van az ingatlan értékére. A negatív környezeti avulás az ingatlanon elvégzett

beruházással teljes mértékben soha nem állítható helyre.

 - városi tégla épületek 60-90 év

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

Ha a környezeti avulási elem meghaladja a 20 százalékot, az értékelés ezen módszere a jelentős becslési

pontatlanság miatt a hitelbiztosítéki érték megállapítására túl kockázatos, és ezért nem alkalmazható.

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

bizonyított.

 - ipari és mezőgazdasági épületek 20-50 év

Az újra-előállítási költséget az avultsággal csökkentve és a telekértékkel növelve adódik eredményül a

költségalapon számított forgalmi érték.

Hitelbiztosítéki érték esetében az újraépítési költség csak kivételes alkalmakkor használható, az értékelőnek a

pótlási költséget kell alkalmaznia.

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

korszerű létesítményadta, a vizsgált létesítményhez képest többletszolgáltatásait, illetve azokat a korszerű

követelményeket, amelyeket a vizsgált létesítmény képtelen kielégíteni.

A hitelbiztosítéki érték meghatározásának folyamatában a piaci érték meghatározásakor a költségalapú módszer

elsősorban ellenőrző számításokra szolgálhat. Kisebb jelentőségű, kiegészítő épületeknél, takart létesítményeknél

és mezőgazdasági létesítményeknél alkalmazható önállóan.

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

becslés alapján, vagy részletesebb elemzések útján. A műszaki szemléletű avultságbecslések után a funkcionális és

a környezeti avulást külön kell megbecsülni.

Az avulási elemek lehetnek kijavíthatóak vagy ki nem javíthatóak.

Általános esetben a következő gazdaságilag hasznos teljes élettartamokat kell használni:

 - városi, szerelt szerkezetű épületek 40-70 év

1094 BUDAPEST, Márton utca 8/a. és Márton utca 8/b. Hrsz. 37755
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Értékmeghatározás  piaci alapú módszerrel, 4,5 szintterületi mutató esetén

Értékmódosító tényezők Összehasonlító 

ingatlan 1.

Összehasonlító 

ingatlan 4.

telek  területe (m2) 922 578

K K

280 000 000 250 000 000

2021. november 2021. november

303 688 432 526

-10% -10%

273 319 389 273

Ingatlan 1.

Ingatlan 2.

Ingatlan 3.

Ingatlan 4.

Adatok forrása:

szempontok

Környezeti szempontok: 10% 0%

Telekadottságok: 0% -10%

Használati szempontok: 7% 3%

Jogi szempontok
-5% -5%

Műszaki szempontok 0% -5%

Használati szempontok: -25% -25%

Összes korrekció: -13% -42%

237 787 225 779

5.2 Az ingatlan értékének meghatározása

az ingatlan címe:

VIII. kerület, 

Józsefváros - 

Orczynegyed

Értékelt ingatlan

1094 BUDAPEST, 

Márton utca 8/a. 

és Márton utca 

8/b.

kínálat / adásvétel ideje (év, hó)

Telek értéke kerekítve:

Értékmódosító tényezők elemzése:

Összehasonlító 

ingatlan 1.

fajlagos alapár (Ft/m2)

Módosított fajlagos alapár (Ft/m2)

337 079

1 110

kínálat K /tényl.adásvétel T

kínálati ár /adásvételi ár (Ft)

kínálati / eltelt idő korrekció

2021. november

Engedéllyel rendelkező építési telek. Övezet: I-VIII-1. Beépíthetőség 65%, bruttó szintterület 

4,0 (5628 m2). 

elhelyezkedés

beépíthetőség:

telekterület

bontandó épület

Korrigált fajlagos alapár:

védett homlokzat

tervek

376 688

-10%

Összehasonlító 

ingatlan 2.

IX. kerület, 

Mester utca

2 670

K

900 000 000

Összehasonlító 

ingatlan 3.

VIII. kerület, 

Józsefváros - 

Orczynegyed

1 407

K

530 000 000

2021. november

100%-os beépíthetőségű lakóövezeti telek, 27 lakásos társasház jogerős építési engedélyével. 

Szintterületi mutató: 4,0

ingatlan.com, otthonterkep.hu, saját adatbázis

-5%

-10%

303 371

Összehasonlításba vont ingatlanok rövid leírása:

Értékmódosító tényezők

részletezése

Összehasonlító 

ingatlan 3.

1094 BUDAPEST, Márton utca 8/a. és Márton utca 8/b. Hrsz. 37755

Összehasonlító 

ingatlan 2.

5%

10%

3%

339 019

VIII. kerület, 

Józsefváros - 

Csarnoknegyed

Összehasonlító 

ingatlan 4

L1-VIII-2, 60%-os beépítési mértékkel, 16 méteres homlokzati magassággal. A Ludovika 

Campus szomszédságában, szintterületi mutató: 3,5

K - REK- /IX.-V./47/B-2 /Szervízelt apartman ház - Intézményi szabadon álló beépítési terület 

Szintterületi mutató : 2,0, 5340 nm bruttó terület). Beépíthetősége: 40%

10%

0%

3%

-5%

-5%

-25%

-22%

264 435

248 742Átlagár kerekítve:

276 100 000 Ft

0%

-25%

-12%

266 966
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Értékmeghatározás  piaci alapú módszerrel, 3,0 szintterületi mutató esetén

Értékmódosító tényezők Összehasonlító 

ingatlan 1.

Összehasonlító 

ingatlan 4.

telek  területe (m2) 922 578

K K

280 000 000 250 000 000

2021. november 2021. november

303 688 432 526

-10% -10%

273 319 389 273

Ingatlan 1.

Ingatlan 2.

Ingatlan 3.

Ingatlan 4.

Adatok forrása:

szempontok

Környezeti szempontok: 10% 0%

Telekadottságok: 0% -10%

Használati szempontok: 0% -5%

Jogi szempontok
-5% -5%

Műszaki szempontok 0% -5%

Használati szempontok: -25% -25%

Összes korrekció: -20% -50%

218 655 194 637

Átlagár kerekítve: 223 325

Telek értéke kerekítve: 247 900 000 Ft

-20% -30%

Korrigált fajlagos alapár: 242 697 237 313

tervek 0% -5%

bontandó épület -25% -25%

beépíthetőség: -5% -5%

védett homlokzat -5% -5%

elhelyezkedés 5% 10%

telekterület 10% 0%

Értékmódosító tényezők Összehasonlító 

ingatlan 1.

Összehasonlító 

ingatlan 2.

Összehasonlító 

ingatlan 3.

Összehasonlító 

ingatlan 4részletezése

Engedéllyel rendelkező építési telek. Övezet: I-VIII-1. Beépíthetőség 65%, bruttó szintterület 

4,0 (5628 m2). 

100%-os beépíthetőségű lakóövezeti telek, 27 lakásos társasház jogerős építési engedélyével. 

Szintterületi mutató: 4,0

ingatlan.com, otthonterkep.hu, saját adatbázis

Értékmódosító tényezők elemzése:

Összehasonlításba vont ingatlanok rövid leírása:

L1-VIII-2, 60%-os beépítési mértékkel, 16 méteres homlokzati magassággal. A Ludovika 

Campus szomszédságában, szintterületi mutató: 3,5

K - REK- /IX.-V./47/B-2 /Szervízelt apartman ház - Intézményi szabadon álló beépítési terület 

Szintterületi mutató : 2,0, 5340 nm bruttó terület). Beépíthetősége: 40%

Módosított fajlagos alapár (Ft/m2) 303 371 339 019

fajlagos alapár (Ft/m2) 337 079 376 688

kínálati / eltelt idő korrekció -10% -10%

kínálati ár /adásvételi ár (Ft) 900 000 000 530 000 000

kínálat / adásvétel ideje (év, hó) 2021. november 2021. november

1 110 2 670 1 407

kínálat K /tényl.adásvétel T K K

1094 BUDAPEST, Márton utca 8/a. és Márton utca 8/b. Hrsz. 37755

Értékelt ingatlan Összehasonlító 

ingatlan 2.

Összehasonlító 

ingatlan 3.

az ingatlan címe:

1094 BUDAPEST, 

Márton utca 8/a. 

és Márton utca 

8/b.

VIII. kerület, 

Józsefváros - 

Orczynegyed

IX. kerület, 

Mester utca

VIII. kerület, 

Józsefváros - 

Orczynegyed

VIII. kerület, 

Józsefváros - 

Csarnoknegyed
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Értékmódosító tényezők Értékelt ingatlan Összehasonlító 

ingatlan 1.

Összehasonlító 

ingatlan 2.

Összehasonlító 

ingatlan 3.

Összehasonlító 

ingatlan 4.

az ingatlan megnevezése: lakás lakás lakás lakás lakás

ingatlan korr. területe (m2) - 83 55 84 45

K K K K

75 200 000 55 700 000 79 550 000 54 740 000

2021. nov.. 2021. nov.. 2021. nov.. 2021. nov..

908 816 1 012 727 952 695 1 216 444

0% 0% 0% 0%

908 816 1 012 727 952 695 1 216 444

Ingatlan 1.

Ingatlan 2.

Ingatlan 3.

Ingatlan 4.

Adatok forrása:

szempontok részletezése

környezeti szempontok elhelyezkedés 5% 0% 0% -3%

építészeti szempontok alapterület 5% 0% 3% -3%

műszaki szempontok műszaki állapot 0% 0% 0% 0%

építészeti szempontok építés ideje 0% 0% 0% 0%

építészeti szempontok szintek száma 3% 3% 3% 3%

13% 3% 6% -3%

1 026 962 1 043 109 1 009 856 1 179 951

1094 BUDAPEST, Márton utca 8/a. és Márton utca 8/b. Hrsz. 37755

Maradványértéken alapuló értékelési módszer

Kialakításra kerülő lakások értékének meghatározása, piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszerrel

az ingatlan címe:

1094 BUDAPEST, 

Márton utca 8/a. 

és Márton utca 

8/b.

IX. kerület, 

Lenhossék utca

IX. kerület, 

Márton utca

7-9.

IX. kerület, 

Márton utca

7-9.

IX. kerület, 

Balázs Béla utca 

24.

kínálat K /tényl.adásvétel T

kínálati ár /adásvételi ár (Ft)

kínálat / adásvétel ideje (év, hó)

fajlagos alapár (Ft/m2)

kínálati / eltelt idő korrekció

Módosított fajlagos alapár (Ft/m2)

Összehasonlításba vont ingatlanok rövid leírása:

2022-ben átadásra kerülő 7 emeletes épület 1. emeletén, házközponti fűtéses, új építésű

lakás.

2022-ben átadásra kerülő 8 emeletes épület 2. emeletén, hőszivattyús fűtésű, új építésű

lakás.

2022-ben átadásra kerülő 8 emeletes épület 6. emeletén, hőszivattyús fűtésű, új építésű

lakás.

2022-ben átadásra kerülő 7 emeletes épület 2. emeletén, házközponti fűtéses, új építésű

lakás.

ingatlan.com

Értékmódosító tényezők elemzése:

Értékmódosító tényezők Összehasonlító 

ingatlan 1.

Összehasonlító 

ingatlan 2.

Összehasonlító 

ingatlan 3.

Összehasonlító 

ingatlan 3.

Összes korrekció:

Korrigált fajlagos alapár:

Átlagár kerekítve (Ft/m2): 1 064 970
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terület (m2) / % Ft/m2/m3

6 133 12 000 73 598 400 Ft

4 902 9 000 44 118 000 Ft

4 440 512 925 2 277 387 000 Ft

2 220 256 463 569 346 750 Ft

2 964 450 150 Ft

3% 128 663 172 Ft

3% 88 933 505 Ft

3% 88 933 505 Ft

5% 148 222 508 Ft

454 752 689 Ft

3 419 202 839 Ft

3 552 1 064 970 3 782 772 413 Ft

92 5 500 000 506 000 000 Ft

15% -643 315 862 Ft

3 645 456 551 Ft

azaz

1094 BUDAPEST, Márton utca 8/a. és Márton utca 8/b. Hrsz. 37755

Maradványérték számítása, 4,5 szintterületi mutató esetén

Kiviteli költségek

Lakások

Bontási költség 8/a. épület

Bontási költség 8/b. épület

Parkoló és tároló

Összes kiviteli költség

Egyéb költségek

Ügyvéd, ingatlanértékesítés 

(lakások és parkolók értéke után)

Tervezés, műszaki ellenőrzés

Tartalék

Kamat, kockázat

Összes járulékos költség

Költségek mindösszesen

Bevételek

Az ingatlan maradványértéken alapuló értékelési módszerrel meghatározott forgalmi értéke (kerekítve):

226 300 000 Ft

Kettőszázhuszonhatmillió-háromszázezer- Ft .

Lakások

Parkoló és tároló (db.) -1 és -2 szinten összesen:

Nyereség

Bevételek mindösszesen

Befektetési érték: 226 253 712 Ft
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terület (m2) / % Ft/m2

6 133 12 000 73 598 400 Ft

4 902 9 000 44 118 000 Ft

3 302 512 925 1 693 524 473 Ft

1 110 256 463 284 673 375 Ft

2 095 914 248 Ft

3% 91 979 052 Ft

3% 62 877 427 Ft

3% 62 877 427 Ft

5% 104 795 712 Ft

322 529 619 Ft

2 418 443 867 Ft

2 641 1 064 970 2 812 968 396 Ft

46 5 500 000 253 000 000 Ft

15% -459 895 259 Ft

2 606 073 136 Ft

azaz

Az ingatlan maradványértéken alapuló értékelési módszerrel meghatározott forgalmi értéke (kerekítve):

187 600 000 Ft

Egyszáznyolcvanhétmillió-hatszázezer- Ft .

Lakások

Parkoló és tároló (db.) -1 szinten összesen:

Nyereség

Bevételek mindösszesen

Befektetési érték: 187 629 270 Ft

Tartalék

Kamat, kockázat

Összes járulékos költség

Költségek mindösszesen

Bevételek

Parkoló és tároló

Összes kiviteli költség

Egyéb költségek

Ügyvéd, ingatlanértékesítés 

(lakások és parkolók értéke után)

Tervezés, műszaki ellenőrzés

1094 BUDAPEST, Márton utca 8/a. és Márton utca 8/b. Hrsz. 37755

Maradványérték számítása, 3,0 szintterületi mutató esetén

Kiviteli költségek

Lakások

Bontási költség 8/a. épület

Bontási költség 8/b. épület
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6.1. Módszerek indoklása

Módszer
Számított érték 

[Ft]
Súly [%]

Súlyozott érték 

[Ft]

fő módszer 276 100 000 Ft 30% 82 830 000 Ft

fő módszer 226 300 000 Ft 70% 158 410 000 Ft

azaz

Módszer
Számított érték 

[Ft]
Súly [%]

Súlyozott érték 

[Ft]

fő módszer 247 900 000 Ft 30% 74 370 000 Ft

fő módszer 187 600 000 Ft 70% 131 320 000 Ft

azaz

Kettőszáznegyvenegymillió-kettőszázezer- Ft .

Megbízó megrendelésének megfelelően a szakértői feladat a beépítetlen földterület piaci-forgalmi értékének

meghatározása volt, 4,5 és 3,0 szintterületi mutató esetére. Mindkét esetben szükséges volt figyelembe venni a Márton

utca 8/a. homlokzatának megőrzését, vagy újra építését.

Az értékek meghatározására a piaci összehasonlító adatokon alapuló, valamint a maradványérték elvű értékelés

módszert alkalmaztam.

Tekintve, hogy a maradványérték elvű értékelési módszer tükrözi legmegfelelőebben a befektetési elvárásokat, a végső

érték szempontjából a módszer által kapott értéket magasabb, 70%-os súlyozással vettem figyelembe.

A beépítetlen földterület egyeztetett értéke, 4,5 szintterületi mutató esetén:

Az ingatlan egyeztetett értéke:

Ingatlan értéke maradványérték alapú 

módszerrel:

241 200 000 Ft

Az ingatlan egyeztetett értéke (kerekítve):

241 200 000 Ft

A beépítetlen földterület egyeztetett értéke, 3,0 szintterületi mutató esetén:

Az alkalmazott módszerek

Ingatlan értéke piaci összehasonlító módszerrel:

Ingatlan értéke maradványérték alapú 

módszerrel:

1094 BUDAPEST, Márton utca 8/a. és Márton utca 8/b. Hrsz. 37755

6. AZ INGATLAN EGYEZTETETT FORGALMI ÉRTÉKE

Az alkalmazott módszerek

Ingatlan értéke piaci összehasonlító módszerrel:

Az ingatlan egyeztetett értéke: 205 700 000 Ft

Az ingatlan egyeztetett értéke (kerekítve):

205 700 000 Ft

Kettőszázötmillió-hétszázezer- Ft .
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7. KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK

●

●

●

●

●

●

●

●

NYILATKOZAT

2021. november 25. Szabó Orsolya

ingatlanértékelési szakértő

2622/2017

Budapest, Leveleki Tünde

a szakvéleményhez csatolt iratok és dokumentumok csak az ingatlan bemutatását szolgálják;

1094 BUDAPEST, Márton utca 8/a. és Márton utca 8/b. Hrsz. 37755

A HELT-EXPERT Kft. által készített értékbecslői szakvéleményben ismertetett adottságokkal rendelkező ingatlan

értékeléséhez a következőket szükséges figyelembe venni:

a szakértő az ingatlant, mint tiszta tulajdonú forgalomképes és tehermentes ingatlan tulajdonjogát értékeli a

helyszíni szemle időpontjában megismert készültségben és állapotban;

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

stb.) szakértő nem végzett. Az ingatlan forgalomképességének jogi eredetű korlátozásáról a tulajdoni lapon

bejegyzetteken túlmenően nincs tudomása, és ezért felelősséget nem vállal. Nem vizsgálta az értékelt ingatlannal

szemben esetlegesen fennálló terheket és kötelezettségeket, feltételezte, hogy a tulajdonjog átruházásának

időpontjában az ingatlan használatával közvetlenül összefüggő tartozás (közüzemi díjak, építményadó, stb.) nem

áll fenn;
az értékelés azon a feltételezésen alapul, hogy az ingatlan jelenlegi és jövőbeni hasznosításával összefüg-gésben a

helyi és országos hatóságoktól és egyéb szervezetektől, személyektől valamennyi szükséges engedély, jóváhagyás

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

az általunk meghatározott értékek a fentiekben vázolt feltételeken alapulnak, Megrendelő által történő

felhasználás esetén érvényesek.

ezen értékbecslés Értékelő előzetes engedélye nélkül, sem egyben, sem részeiben nem publikálható, megadottól

eltérő célra nem használható.

ingatlanvagyon-értékelő

06183/2010

az esetlegesen fennálló, de érzékszervi vizsgálattal nem észlelhető értékbefolyásoló tényezőkért (pl.: rejtett

szerkezeti hibák, épületszerkezet, felhasznált anyagok, talajfelszín alatti problémák, környezetre ártalmas anyagok

jelenléte stb.) szakértő nem vállal felelősséget;

Alulírott LEVELEKI TÜNDE (szül.: 1963-01-26, an.: Bán Erika), az OKJ 53-341-01 (ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő)

végzettséggel rendelkezem, a névjegyzékben szerepelek. Ellenem, valamint az általam képviselt vállalkozás ellen nincs

folyamatban peres eljárás, nem részesültem írásbeli figyelmeztetésben szakszerűtlen munkavégzés miatt a

szakigazgatási szerv részéről, szakmailag elismert vagyok, jó referenciákkal rendelkezem.

az ingatlan nyilvántartási, ill. a rendelkezésünkre bocsátott alaprajzban feltüntetett alapterületi adatok, és a

valóságos vagy méret adatok eltérése miatt felelősségünket kizárjuk; az alapterületek felmérése nem képezi az

értékbecslő feladatát;
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3.3. Az ingatlan együttes övezeti besorolása:  
A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (XI.22.) rendelete  
a Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller 

utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata a következőket tartalmazza: - A 

vizsgált ingatlanok: Ln-1/IX-R/29 övezetbe tartoznak 

 

Szabályozási tervlap kivonat: 

 
 

A hivatkozott rendelet szerint az értékelt ingatlanra a következő főbb beépítési paraméterek 
vonatkoznak 
 

 
 

 
22. A Ln-1/IX-R jelű építési övezetekre vonatkozó előírások  
22. §  
1. Az építési övezet területén az alábbi rendeltetésű épületek, építmények helyezhetők el:  

a. lakás  

b. közintézmény  

c. egészségügyi, szociális  

d. nevelési, oktatási, hitéleti  

e. igazgatás  

f. iroda  

g. szálláshely-szolgáltatás  

h. szolgáltatás  
i. vendéglátás  

j. kulturális és egyéb közösségi szórakoztatás  

k. a kutatás-fejlesztés nem üzemi technológiái  

l. sport  

m. kiskereskedelem  

2. A melléképítmények közül  
a. a közműbecsatlakozási műtárgy, a csatlakozó közterületek felől térszín alatt  
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b. kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló 
műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél magasabbra nem emelkedő, lefedés nélküli terasz)  

c. [50]200 m2 vízfelület nagyságot meg nem haladó kerti vízmedence,  

d. [51]napkollektor, napelem  

e. [52]a beépítésre nem került telekrész minden 200 m2-e után egy kerti lugas, lábon álló 
kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel  

f. kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő  
helyezhetők el.  

3. Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű, funkciójú épületek nem létesíthetők:  
a. ipari épület, kivéve a szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a parkolóépület, 
parkolóház és az ezek üzemeltetéséhez szükséges létesítmények  

b. önálló raktározási tevékenység céljára kialakított épület, építmény  
c. üzemanyagtöltő állomás  

d. meglévő épületet, épületrészt fenti rendeltetésekre megváltoztatni nem lehet  

4. Övezeti előírások:  

a. megnevezése: nagyvárosias, magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros  
beépítésű lakóterület  
b. az egyes telkek beépítési módja: M01-1. számú melléklet szerint  

c. a telkek legkisebb és legnagyobb területe: M01-1. számú melléklet szerint  

d. legnagyobb beépítési mértéke az építési övezetben nem haladhatja meg az M01-1. számú 
melléklet szerinti tömbönkénti mértéket: M01-1. számú melléklet szerint  

e. legkisebb zöldfelületi mértéke az építési övezetben nem lehet kevesebb, mint az M01-1. 
számú melléklet szerinti tömbönkénti mérték: M01-1. számú melléklet szerint  

f. legnagyobb általános szintterület az övezetben nem haladhatja meg az M01-1. számú 
melléklet szerinti tömbönkénti mértéket, továbbá  

 
fa. új épület létesítése esetén: az épület általános célú bruttó szintterülete nem 
haladhatja meg az M01-1. számú melléklet szerinti értéket  
fb. meglévő épület átépítése, emeletráépítés, bővítés esetén: az épület bővítésével 
létrejövő általános célú bruttó szintterület növekmény nem haladhatja meg a telek 
területének a kétszeresét (2,0 m2/ telek m2)  
fc. meglévő épület esetén: kialakult, jelen rendelet előírásaival összhangban felvonó 
elhelyezésével, tetőtér beépítésével és az udvar lefedésével növelhető  

g. legnagyobb parkolóterület:  
ga. új épület létesítése esetén: az épület parkolóterületi célú bruttó szintterülete nem 
haladhatja meg a telek területének az kétszeresét (2,0 m2/ telek m2)  
gb. meglévő épület átépítése, emeletráépítés, bővítés esetén: az épület 
parkolóterületi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a telek területének 60 
%-át (0,6 m2/ telek m2)  
gc. meglévő épület esetén: kialakult, alagsor és pinceszint átépítésével nem 
haladhatja meg a telek területének 60 %-át (0,6 m2/ telek m2)  

h. legnagyobb szint alatti beépítés mértéke: 100%  
 

p. Ln-1/IX-R/29 jelű építési övezet: A Gát-utca 24-28 sz. és a Márton utca 8 a-b, belső 
szárnyainak bontása egymáshoz csatlakozó, de nem egyesített telken belüli zöldfelületek 
létesítendők, alá nem építhető területként. A bontáskor szabaddá váló tűzfalak 
homlokzatnyitással és kertészeti eszközökkel rendezendők.  

 

23



24

OJ
Téglalap



FOTÓMELLÉKLET: ingatlanerteke.hu 
tunde.leveleki@ingatlanerteke.hu 1094 Budapest, Márton utca 8/A és 8/B. 

 

 
 

 

 

 
01. utcakép  02. utcakép 

 

 

 
03. Márton utca 8/A homlokzata  04. Márton utca 8/B homlokzata 

 

 

 
05. Márton utca 8/A és 8/B homlokzata  06. Márton utca 8/A és 8/B homlokzata 
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Földrajzi térkép:  1094 Budapest, Márton utca 8/A és 8/B. 

 
A vizsgált ingatlan műhold felvétele 
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