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VAGYONÉRTÉKELÉS I  TANÚSÍTVÁNY  
 

 

MEGRENDELŐ: 
FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő  

(1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. földszint 2.) 
 

VAGYONÉRTÉKELŐ: 
BERMARK Szakértő Kft. 

2000 Szentendre, Meggy köz 2. 
ÉRTÉKELÉS TÁRGYA: 

1094 Budapest, Márton utca 8/A. szám alatti 37755 helyrajzi számú ingatlan 

(1.110 m2 nagyságú fejlesztési terület) 
 

ÉRTÉKELÉS CÉLJA: 
1094 Budapest IX.ker., Márton utca 8/A. szám alatti 37755 helyrajzi számú ingatlan, mint 1.110 

m2 nagyságú fejlesztési terület aktuális piaci értékének meghatározása 4,5 és 3,0 szintterületi 

mutatók esetén, döntéselőkészítés céljából  
 

SZAKVÉLEMÉNY ÉRVÉNYESSÉGE: 
12 hónap 

SZAKVÉLEMÉNY FORDULÓNAPJA: 

2021. november 24. 

 

 

 

INGATLAN, MINT FEJLESZTÉSI TERÜLET NETTÓ PIACI ÉRTÉKE 4,5 SZINTTERÜLETI MUTATÓ ESETÉN: 

 

343 300 000 Ft  

azaz Háromszáznegyvenhárommillió-háromszázezer forint 

 

 

INGATLAN, MINT FEJLESZTÉSI TERÜLET NETTÓ PIACI ÉRTÉKE 3,0 SZINTTERÜLETI MUTATÓ ESETÉN: 

 

293 600 000 Ft  

azaz Kettőszázkilencvenhárommillió-hatszázezer forint 

 

 

A meghatározott értékek per-, teher- és igénymentes állapotra vonatkoznak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berecz Tamás 
ingatlanvagyon-értékelő (PMIK 1590/2008) 

igazságügyi ingatlan-értékbecslő szakértő (009353 

BERMARK Szakértő Kft. 
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1. MEGBÍZÁS 

 

FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. (1093 Budapest, Csarnok tér 3-

4.fszt.2.) mint Megrendelő, ingatlanforgalmi szakértőnek kérte fel BERMARK Szakértő Kft. (2000 

Szentendre, Meggy köz 2.) képviseletében Berecz Tamás igazságügyi szakértőt. 

 

A megrendelés alapján a 1094 Budapest, Márton utca 8/A. szám alatti 37755 helyrajzi számú 
1.110 m2 fejlesztési terület aktuális piaci értékének meghatározása szükséges 4,5 és 3,0 szintte-
rületi mutatók esetén. 
 

 

2. SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE 

 

Az értékbecslés elvégzéséhez helyszíni szemlére került sor, továbbá megvizsgálásra kerültek 

az ingatlannal kapcsolatban rendelkezésre álló, a mellékletben felsorolt és jelen értékeléshez 
csatolt dokumentumok.  

 

Az ingatlan értékelésénél a következő jogszabálykeretek és iránymutatások kerültek figye-
lembe vételre: 

− 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről 
− 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követel-

ményekről  
− 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet 

− MNB 15/2021. (X.29.) számú ajánlása 

− TEGOVA (The European Group of Valuers' Associations) az Európai Gazdasági Közös-
ség tagállamaiban működő Vagyonértékelők Szervezetének „Állóeszköz Értékelési 
Útmutató”-ja alapján összeállított EVS értékelési irányelvek. 

 

A 2021. november 23-i helyszíni szemle során az ingatlan területét bejártuk, a lakásokba való 
bejutás nem volt lehetséges, külső szemrevételezés történt. Az épület alapterületi adatait az 

épületállományra vonatkozóan rendelkezésünkre bocsátott dokumentáció ill. a Megrendelő 
adatszolgáltatása alapján vettük figyelembe, a helyszínen ellenőrző méréseket végeztünk. A 
helyszínen megvizsgáltuk az ingatlan adottságait, környezetét, és más értékbefolyásoló té-
nyezőket. Az értékelés elvégzésekor, a fentieken túlmenően megvizsgáltuk a hasonló típusú 
és jellegű ingatlanok általános piaci helyzetét, valamint a környéken kialakult ingatlanpiaci 
viszonyokat is.  

 

 

3. ALAPELVEK ÉS KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK 

 

Az ingatlanforgalmi szakértői véleményben ismertetett adottságokkal rendelkező ingatlan 
értékeléséhez a következőket szükséges figyelembe venni: 
- az értékelés tárgyát képező ingatlanban semmiféle közvetlen, vagy közvetett 

érdekeltségünk nincs. Az értékbecslésben rögzített megállapítások, következtetések 
kizárólag szakmai szempontokon alapulnak; 

- a szakvéleményben jellemzett állapotot a helyszíni szemlén szemrevételezéssel tapasztal-
tak, a rendelkezésre bocsátott iratok és a Megrendelő képviselőjének szóbeli 
tájékoztatása alapján mutattuk be. A szemrevételezés esetleges elmaradása miatt, illetve 
egyéb érzékszervi vizsgálattal nem észlelhető értékbefolyásoló tényezőkért (pl.: talajfelszín 
alatti problémák, környezetre ártalmas anyagok jelenléte stb.) nem vállalunk felelősséget; 

- az ingatlan tiszta tulajdonú forgalomképes és tehermentes tulajdonjoga kerül értékelésre; 
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- nem vizsgáltuk az értékelt ingatlannal szemben esetlegesen fennálló terheket és kötele-
zettségeket, feltételeztük, hogy a tulajdonjog egy esetleges átruházásának időpontjában 
az ingatlan használatával közvetlenül összefüggő tartozás (közüzemi díjak, stb.) nem áll 
fenn; 

- az értékelés azon a feltételezésen alapul, hogy az ingatlan jelenlegi és jövőbeni hasznosí-
tásával összefüggésben a helyi és országos hatóságoktól és egyéb szervezetektől, szemé-
lyektől valamennyi szükséges engedély, jóváhagyás és felhatalmazás rendelkezésre áll, il-
letve ezek beszerezhetők, vagy megújíthatók; 

- az átadott iratok tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot (jogcím, va-
gyonjogok érvényessége, stb.) nem végeztünk. Az ingatlan forgalomképességének jogi 
eredetű korlátozásáról a tulajdoni lapon bejegyzetteken, illetve a térképmásolaton rögzí-
tetteken túlmenően nincs tudomásunk, és ezért felelősséget nem vállalunk; 

- a Megrendelő által szolgáltatott adatok valóságtartalmáért és pontosságáért felelősséget 
nem vállalunk; 

- a gazdasági, jogi feltételek és piaci viszonyok előre kellő pontossággal nem prognosztizál-
ható változásai módosíthatják, illetve érvényteleníthetik a szakértői vélemény vonatkozó 
megállapításait, ezért a vagyontárgyak értékét befolyásoló körülményekben beálló lé-
nyeges változás esetén szükséges a megadott érték felülvizsgálata; 

- a szakvéleményben megjelenő Megbízó személyes adatait a 2011. évi CXII. törvény az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbá a 2016/679/EU 
Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekin-
tetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló jogszabályoknak megfelelő módon kezeljük; 
- jelen szakvélemény 3 példányban készült (2 példány Megrendelő, 1 példány elektronikus 

szakvélemény, 1 példány irattár) 
 

 

4. INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA 

 

A tulajdoni lap tartalmazza az ingatlan-nyilvántartás szerinti állapotot. A tulajdoni lap elején 
találhatók a folyamatban lévő 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, építési 
tilalom, szolgalmak stb.).  

 

Ingatlan címe (tul. lap szerint): 1094 Budapest IX.ker., Márton utca 8/A. 

1094 Budapest IX.ker., Márton utca 8/A. 1.emelet 11. 

Tulajdoni lap szerinti területe: 1.110 m2 

Helyrajzi száma: 37755 

Ingatlan megnevezése: kivett lakóház, udvar 
Széljegy tartalma: nincs bejegyzés 
II. RÉSZ:  

Tulajdonviszony: Budapest Főváros IX.kerület Ferencváros Önkormányza-
ta (1092 Bp.IX.ker., Bakáts tér 14.)  1/1 

III. RÉSZ:  

2.bejegyző határozat: Vezetékjog 3 m2 területre, jogosult: ELMŰ Hálózati Kft. 

3.bejegyző határozat: A T-101652 sz. változási vázrajz alapján a 37755 és a 
37756 helyrajzi számú ingatlan egyesítve a 37755 hely-
rajzi szám alatt. 

 

Az ELMŰ vezetékjog az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem befolyásolja. 
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Változási vázrajz az ingatlanok összevonásáról: 
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5. INGATLAN ISMERTETÉSE 

 

5.1. Ingatlan környezete, elhelyezkedése 

Budapest IX.kerülete-Ferencváros a pesti oldalon helyezkedik el. A Pest városkapuin kívül 
emelt városrész 1792-ben I. Ferenc trónralépésének alkalmából kapta nevét. Az 1879-ben 

Pest, Buda és Óbuda egyesítésével kialakult Budapest kerületei közül, a IX-es sorszámot kapta 
az akkor már a mai kiterjedésével azonos városrész. A főváros jellemző sugaras-gyűrűs szerke-
zetének két „sugara” az Üllői út, Soroksári út (ill. Duna-part) határolja, az egyes gyűrűk mentén 
pedig eltérő , kifelé haladva egyre kevésbé városias beépítésű egységekből épül fel. ÉNY-ról 
az V.kerület, ÉK-ről a VIII.kerület és a X.kerület, DK-ről a XIX.kerület és a XX.kerület határolja. 
Déli szomszédja a Ráckevei-Duna-ágon túl Budapest XXI.kerülete, NY-on pedig – a Dunán át 
– a XI. kerülettel szomszédos. Lakóinak száma: 59.720 fő (2019.) 

 

A kerület jelenlegi városrészei: Belső-Ferencváros, József Attila-lakótelep, Középső-

Ferencváros, Külső-Ferencváros.  Középső-Ferencvárosnak a kerület Boráros tér – Ferenc körút 
– Üllői út – Keleti pályaudvar-Kelenföldi pályaudvar közötti vasútvonal – Duna folyam.által 
határolt területét nevezzük. Az Üllői út a főváros leghosszabb útja. A Kálvin tér és Könyves 
Kálmán körút közötti szakasza a Ferencváros és Józsefváros közötti természetes határvonal. Ez 
alatt fut a 3-as metróvonal („kék metró”) 8 állomáson keresztül.  
 

A vizsgált ingatlan Középső-Ferencvárosban, a kerületet is érintő városrehabilitációban részt-
vevő területen, a Márton utca-Gát utca sarkán fekszik. A földrészleten jelenleg két bontandó 
műszaki-fizikai állapotú pince+földszint+2 emeletes lakóház áll. Környezetében található a 

Kerekerdő Park, játszótérrel, de szintén a közelben van az Orczy Park. Óvodák, általános isko-
lák, gimnázium, szakközépiskolák, egyetemek (Corvinus, Semmelweis) könnyen megközelíthe-
tők. Tömegközlekedését helyi buszjárat, valamint könnyen elérhető villamosjáratok, ill. a 10 

perc sétára található Klinikák metrómegálló jelentik. Infrastrukturális ellátottsága kiváló, az 
alap- és szakszolgáltatást biztosító intézmények, továbbá egyéb kulturális és művelődési in-

tézmények az ingatlan környezetében megtalálhatók. 

 
 
5.2. A földterület jellemzése 

 

Telek  

megközelíthetősége: 

A vizsgált ingatlan a IX.kerületben, Középső-Ferencvárosban, a 
Márton u-Gát u. sarkán található. Megközelíteni szabályozott, kiépí-
tett, szilárd burkolattal ellátott úton lehet. 
 

Közművek  
(telken belül): 

Az ingatlanon ki van építve a hálózati víz-, elektromos áram-, csa-

torna-  és gázközmű. Tűzivíz-ellátása megoldható. 

 

Telekhatár, kerítettség, 
domborzat: 

A földrészleten zártsorú, keretes beépítéssel két alápincézett föld-
szint+2-emeletes, bontandó állapotú lakóépület áll. A személybejá-
rás a Márton utca felől lehetséges. A 37755 hrsz-ú földrészlet ÉNY-i 

részén közös használatra szánt zöldfelülettel (KZ) határos. 
 

 A hatályos KÉSZ szerint a közös használatra szánt zöldfelület (KZ): a 

tömbbelsőben kialakított önálló, nem építési telkek, a meglévő 
illetve az új beépítésekhez kialakított területek – zöldfelület és bur-
kolt felület együttese - biztosítására. Felhasználásuk csak a környező 
épületek közös zöldfelületeként, valamint - kizárólag szint alatt – 

gépjárműtáróló létesítésére megengedett. A KZ jelű telkek határ-
vonalán épülő épületek a KZ felé homlokzattal alakíthatóak ki. 
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Övezete: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képvise-

lő-testületének 25/2016. (XI.22.) rendelete a Budapest, IX. ker. KÖ-
ZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Üllői út – 

Haller utca – Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Sza-
bályzatáról alapján a tárgyi ingatlan az Ln-1/IX-R/29 jelű, nagyvá-
rosias, magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zárt udvaros beépíté-
sű lakóterület elnevezésű övezetbe tartozik.  

 

 
 
 

5.3. Felépítmények jellemzése 

 

Földterületen lévő építmény 
elhelyezkedése 

A földrészleten zártsorú, keretes beépítéssel, hagyományos 
építési módban épült alápincézett földszint+2 emeletes lakó-
házak állnak. Megközelítésük szabályozott, kiépített, szilárd 
burkolattal  ellátott utakon keresztül, a Márton utca felől lehet-

séges. Parkolás közterületen, díjfizetés ellenében megoldható. 

 

Épület építési éve: 

 

1900-as évek elején épültek. 

Épület típusa, elrendezése 
(szintek): 

A korábban Márton u.8/a. számú 37755 hrsz-ú épületben 33 
db, a Márton utca 8/b. szám alatti 37756 hrsz-ú épületben 21 
db komfort nélküli, leromlott állapotú lakás található. 
 

Közművek (telken belül): Összközműves: az elektromos áram-, vezetékes víz-, földgáz- és 
szennyvízcsatorna közüzemi hálózatra egyaránt csatlakozott. 

 

Alapozás:   Tégla- és kő sávalapozás. 
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Teherhordó szerkezet: Hagyományos építési módban épült, téglafalazat. A pincefö-

dém téglaboltozatos, a lakószinteken csapos gerenda- ill. 

acélgerendás födém készült. 
 

Tetőszerkezete, fedése: Összetett magastető, égetett cserép fedéssel. 
 

Épület homlokzata: Kőporos vakolat, rizalittal és egyéb díszítő elemekkel. 
 

Csapadékvíz-elvezetés: 
 

Az épületeken csapadékvíz-elvezető eresz- és lefolyó rendszer 
található. 
 

Belső terek falfelülete: Nincs információ. 
 

Belső terek 

padozatburkolata: 

Nincs információ. 

Nyílászárók:   Faszerkezetű, gerébtokos síküvegezésű ablakok. Állapotuk: 

gyenge. 

 

Fűtési rendszer,  
Melegvíz biztosítása:   

Elavult vezetékek- és gépészeti rendszerek. 

 

Műszaki állapot, egyéb: A két lakóház műszaki fizikai állapota gyenge, bontandó. Az 
alaptest felől erőteljes vizesedés miatt vakolatmállás, salétro-
mosodás látható. A homlokzaton több helyen is levált a vako-
lat. A farészek hiányosak vagy kezeletlenek, felületvédelmük  
nem megoldott. A külső nyílászárók korhadtak, korszerűtlenek, 
felületvédelmük nem történt meg. A belső udvarban falon 

kívül futó vezetékek láthatók, korszerűtlen, elavult vezeték-
rendszerre következtetünk. Az épületegyüttes gazdaságos 
felújítása nem megoldható, bontása javasolt. 

 

 
6. AZ ÉRTÉKELÉS 

 

6.1. Az értékelés módszere 

 
Az értékbecslés, a TEGOVA útmutató elvei és módszertani ajánlásai (EVS) szerint, a többször 
módosított 25/1997. (VIII.1.) PM rendeletben és a mindenkor érvényes egyéb jogszabályok-
ban előírtaknak megfelelően készült. 
 

6.1.1. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer 
Olyan eljárás, melynek során az értékelést végrehajtó szakértő az értékelendő ingatlan ele-
meit összehasonlítja az adott körzetben, a közelmúltban értékesített vagy értékesítésre fel-
ajánlott ingatlanok paramétereivel, majd elvégzi az eltérések alapján szükséges kiigazításo-
kat. Minél közvetlenebb összehasonlításra nyílik lehetőség, annál pontosabb a becsérték.  
Olyan ingatlanok értékbecslésénél használják, amelyeknek van jellemző piaci forgalmuk. 
Pld.: családi házak, öröklakások, telkek, stb. 
Az értéket az ingatlan környezetében fellelhető hasonló típusú ingatlanok adásvételi/kínálati 
adatainak felhasználásával határozható meg. 
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6.1.2. A hozamszámításon alapuló értékelési módszer 
A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzé-
se érdekében felmerülő kiadásoknak a különbségéből (tiszta jövedelmek) vezeti le az értéket. 
Az érték megállapítása azon az elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a be-
lőle származó tiszta jövedelmek jelenértéke. 
 

A hozamszámítás lépései összefoglalva: 

1. Az ingatlan lehetséges (alternatív) használati módjainak elemzése. 
2. A jövőbeni bevételek és kiadások becslése használati módonként. 
3. Jövőbeni pénzfolyamok felállítása használati módonként. 
4. A tőkésítési 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 - előál-
lítási költségéből le kell vonni az idő múlása miatti avulást, majd ehhez kell hozzáadni a fel-
építményhez tartozó földterület értékét. Az eljárás általános gyakorlata során első lépésként 
az ingatlan telkének értékét kell meghatározni üres, fejlesztésre alkalmas állapotot feltételez-
ve. Ezt követően a hasonló jellegű, azonos célra használható épület újraelőállítási (pótlási) 
értéke kerül megállapításra. Ezt az értékelést végző általában az elmúlt időszakban megépí-
tett hasonló funkciójú, volumenű, felszereltségű, ill. más szempontból egyébként összehason-
lítható ingatlanok tényleges beruházási költségei, illetve publikus építőipari árgyűjtemények, 
vagy költségnormatívák alapul vételével állapítja meg. 
Az avulás az idő múlása miatti értékcsökkenés. Három fő eleme: a.) fizikai romlás, b.) funkcio-
nális avulás és c.) környezeti avulás. Az avulási elemek lehetnek kijavíthatóak vagy ki nem 
javíthatóak. 
 

 

6.2. Az értékelési módszerek kiválasztása 

 

Az ingatlanok forgalmi értékének meghatározása komplex jogi-, műszaki-, gazdasági kérdés, 
nem végezhető el jogi-, műszaki- és gazdasági ismeretek nélkül. Az ingatlan forgalmi értéke 
nagymértékben függ a település nagyságától, a termelő és szolgáltató infrastruktúrájának 

sokrétűségétől, fejlettségétől, attól, hogy milyenek az életfeltételek. Az ingatlanok forgalmi 
értékében ki kell fejeződnie, hogy az adott település milyen szintű, minőségű ellátást nyújt 
helyben és az agglomerációban élő lakosság számára. Tapasztalati tény, hogy egy adott 
településen belül annál magasabb ingatlanforgalmi értékkel találkozunk, minél nagyobb 
számú a település népessége. A településen belüli helyzet feltárásához meg kell ismerkedni 
az általános és a részletes rendezési tervekkel, a közlekedési helyzettel, a közműellátottság 
színvonalával, a kereskedelmi, a szolgáltató és a kulturális infrastruktúra jellemzőivel, a környe-
zeti sajátosságokkal, az ingatlan egyedi adottságaival.  
 

A megállapított érték versenyképes felek piacának összefüggésében az a becsült összeg, 
amelynek kifizetése ésszerűen elvárható, vagyis az értékelési napon fennálló piaci körülmé-
nyek mellett legvalószínűbb ár. 
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A forgalmi érték megállapítása során azt az állapotot feltételezzük, hogy az ingatlant az el-

adó üres, beköltözhető állapotban a korábbi rendeltetésének megfelelően adja át a vevő-
nek.  

 

Az értékelés módszerét mindig a vizsgált vagyontárgy jellege és az értékelés célja alapján 
választjuk ki. Jelen esetben, a lehető legmegalapozottabb vélemény kialakítása érdekében 
a piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszert és a maradványelvű módszert 
egyaránt alkalmaztuk.   
A szakvélemény elkészítésénél a fentiekre való tekintettel vizsgáltuk az ingatlan forgalmi érté-
két, a megközelítési módszereket. Összehasonlításra – az ingatlanpiac aktuális állapotát meg-
felelően kifejező – kínálati adatokat használtunk fel. Az összehasonlításra alkalmas ingatlanok 

körét a fővárosban eladásra kínált, illetve megvalósult tranzakcióvak eladott ingatlanok közül 
választottuk ki. 

A maradványelvű értékelés az ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése érdeké-
ben felmerülő kiadásoknak a különbségéből (tiszta jövedelmek) vezeti le az értéket. A mód-
szert általában a jövedelemtermelő képességgel rendelkező ingatlanok esetében alkalmaz-
zák, a módszer alkalmazásával számolt érték a piaci érték becslésében ellenőrző számítás-
ként kalkulálható.  
 

 

6.3. Piaci elemzés 

 
„A lakáspiaci kereslet szempontjából 2021 során kedvezően alakultak a gazdasági feltételek, 
a magyar gazdaság az EU átlagánál hamarabb, már 2021 második negyedévében elérte a 
koronavírus válság előtti teljesítményét. A gazdaság újraindításával párhuzamosan megkez-
dődött a munkaerőpiac gyors helyreállása. A foglalkoztatottság a nyári hónapokban törté-
nelmi csúcsra emelkedett, és folytatódott a munkanélküliségi ráta csökkenése. A foglalkozta-

tási kilátások a konjunktúra indikátorok alapján előretekintve is kedvezőek. A bérdinamika 
részben technikai hatások miatt átmenetileg lassult, azonban a feszesedő munkaerőpiac 
tartósan növekvő reálbéreket vetít előre. A kedvező munkaerőpiaci folyamatokkal össz-
hangban a lakosság reáljövedelme emelkedett a második negyedévben, és a nettó pénz-
ügyi vagyon GDP-arányos szintje visszatért a válság előtti trendjéhez. A koronavírus delta va-
riánsának megjelenése miatt fellépő bizonytalanság következtében a lakossági fogyasztói 
bizalom továbbra is relatíve alacsony szinten tartózkodik, a kormányzati otthonteremtési 
programok ugyanakkor támogatják a lakáspiaci keresletet. A lakáspiaci tranzakciók száma 
2021 első negyedévében jelentős mértékben, 28,9 százalékkal bővült éves összevetésben, 
összhangban az év elejétől induló új otthonteremtési kedvezmények keresletélénkítő hatásá-
val. A tranzakciók száma előzetes becslés alapján a harmadik negyedévben már kismérték-
ben mérséklődött éves összevetésben, 2019 azonos időszakához viszonyítva ugyanakkor 6,2 
százalékos bővülést mutat. A lakáspiaci tranzakciókat a lakhatási cél dominálja, a befektetési 
motiváció a korábbi időszakhoz képest visszaesést mutat. 2021 első féléve során tovább 
emelkedtek a hazai lakásárak, elsősorban a vidéki nagyobb településeken tapasztalhattunk 
nagyobb mértékű drágulást. Országos átlagban a lakásárak éves növekedési üteme a 2020 
negyedik negyedévi 8,1 százalékról 2021 második negyedévére 13,3 százalékra gyorsult, amíg 
ugyan ezen idő alatt az éves árdinamika Budapesten 0,5 százalékról 9,1 százalékra, a vidéki 
városokban 7,4 százalékról 18,2 százalékra emelkedett. 2021 első felében a vidéki lakásárak 
dinamikusabb emelkedése következtében tovább csökkent a fővárosi és a megyeszékhelyek 
közötti árolló. Emellett a lakásárak emelkedése a legtöbb vidéki régióközpontban meghalad-
ta a jövedelmek növekedését, rontva ezzel a lakásvásárlás elérhetőségét. Összességében az 
elmúlt időszaki lakáspiaci folyamatok következtében országos átlagban emelkedett a lakás-
árak fundamentumokhoz viszonyított felülértékeltségének kockázata.” 

(MNB Lakáspiaci jelentés 2021.november) 
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7. INGATLAN ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

 

7.1. A földterület piaci értékének meghatározása piaci összehasonlító adatok elemzésén 
alapuló módszerrel (4,5 szintterületi mutató esetén) 

 

Ingatlan: telek 

Értékelt ingatlan 
Összehasonlításnál alkalmazott adatok  

1 2 3 

1094 Bp.IX.ker. Bp.VIII.ker. Bp.VIII.ker. Bp.VIII.ker. 

Márton u. 8/A.             
hrsz. 37755 

Józsefváros- 
Orczynegyed 

Józsefváros-
Népszínház- 

negyed 

Józsefváros- 
Orczynegyed 

Telek területe: 1110 m² 922 m² 964 m² 1407 m² 
Ajánlat ára: 280 000 000 Ft 304 500 000 Ft 530 000 000 Ft 

Kínálati/eladási ár (2021): 
ing.com/ 

32165426 

ing.com/  

32470528 

ing.com/  

32460979 

-10% -10% -10% 

Fajlagos egységár: 273 319 Ft/m² 284 284 Ft/m² 339 019 Ft/m² 
Értékmódosító korrekciós tényezők 

Eltérő terület: ingatlan-

nyilvántartás 0% 0% 0% 

Telek alakja, 

domborzata 
sík 

hasonló hasonló hasonló 

0% 0% 0% 

Bevezetett köz-
művek 

közművesített 
közm. telken 

belül közművek utca közművek utca 

0% 5% 5% 

Elhelyezkedés 
Középső-

Ferencváros,  
rehab.ter. 

kedvezőt- 
lenebb 

kedvezőt- 
lenebb 

kedvezőt- 
lenebb 

5% 5% 5% 

Jogi helyzet rendezett 
hasonló hasonló hasonló 

0% 0% 0% 

Bontandó épület van 
van (kisebb) hasonló hasonló 

-10% -20% -20% 

Övezeti 
 besorolása 

Ln-1/IX-R/29 

szintter.: 4,5,  

beép. 100% 
(min.zöld:10%) 

beép.ter: 4495nm 

L1-VIII-2, szint-

ter.3,5, beép.60% 

szintter.4,0, be-

ép.65% 

L1-VIII,      szint-

ter.4,0, beép.65% 

beép.ter: 
1936nm 

beép.ter:  
2500nm 

beép.ter:  
3658nm 

28% 22% 9% 

Egyéb nincs építési eng. 
nincs van van 

0% -10% -10% 

Hasznosíthatóság nagyvárosias lakó 
hasonló hasonló hasonló 

0% 0% 0% 

Korrigált egységár: 336 182 Ft/m² 289 970 Ft/m² 301 727 Ft/m² 

Korrigált fajlagos átlagár: 309 293 Ft/m² 

Becsült piaci érték: 343 300 000 Ft 
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7.2. A földterület piaci értékének meghatározása piaci összehasonlító adatok elemzésén 
alapuló módszerrel (3,0 szintterületi mutató esetén) 

 

Ingatlan: telek 

Értékelt ingatlan 
Összehasonlításnál alkalmazott adatok  

1 2 3 

1094 Bp.IX.ker. Bp.VIII.ker. Bp.VIII.ker. Bp.VIII.ker. 

Márton u. 8/A.             
hrsz. 37755 

Józsefváros- 
Orczynegyed 

Józsefváros-
Népszínház-

negyed 

Józsefváros- 
Orczynegyed 

Telek területe: 1110 m² 922 m² 964 m² 1407 m² 
Ajánlat ára: 280 000 000 Ft 304 500 000 Ft 530 000 000 Ft 

Kínálati/eladási ár (2021): 
ing.com/ 

32165426 

ing.com/ 

32470528 
ing.com/ 32460979 

-10% -10% -10% 

Fajlagos egységár: 273 319 Ft/m² 284 284 Ft/m² 339 019 Ft/m² 
Értékmódosító korrekciós tényezők 

Eltérő terület: ingatlan-

nyilvántartás 0% 0% 0% 

Telek alakja, 

domborzata 
sík 

hasonló hasonló hasonló 

0% 0% 0% 

Bevezetett köz-
művek 

közművesített 
közm.telken belül közművek utca közművek utca 

0% 5% 5% 

Elhelyezkedés 
Középső-

Ferencváros, re-
hab. Ter 

kedvezőtlenebb kedvezőtlenebb kedvezőtlenebb 

5% 5% 5% 

Jogi helyzet rendezett 
hasonló hasonló hasonló 

0% 0% 0% 

Bontandó épület van 
van (kisebb) hasonló hasonló 

-10% -20% -20% 

Övezeti besorolá-
sa 

Ln-1/IX-R/29 

szintter.: 3,0,   be-

ép. 100% 
(min.zöld:10%) 

beép.ter: 2997nm 

L1-VIII-2, szint-

ter.3,5, beép.60% 

szintter.4,0, be-

ép.65% 

L1-VIII,      szint-

ter.4,0, beép.65% 

beép.ter: 
1936nm 

beép.ter: 2500nm beép.ter: 3658nm 

17% 8% -10% 

Egyéb nincs építési eng. 
nincs van van 

0% -10% -10% 

Hasznosíthatóság nagyvárosias lakó 
hasonló hasonló hasonló 

0% 0% 0% 

Korrigált egységár: 306 117 Ft/m² 250 170 Ft/m² 237 313 Ft/m² 

Korrigált fajlagos átlagár: 264 534 Ft/m² 

Becsült piaci érték: 293 600 000 Ft 
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7.3. Az ingatlan értékének meghatározása maradványelvű módszerrel 
 
A maradványelvű értékelés során a lehetséges ingatlanfejlesztési alternatívák közül az opti-
mális fejlesztés költségigényét és prognosztizálható bevételét vizsgáljuk. 
A maradvány-érték módszert elsősorban a beépítetlen, fejleszthető területek értékelésekor 
alkalmazzuk. Lényege, hogy a területen a vonatkozó hatósági előírásoknak megfelelő, leg-
jobb hasznosulású fejlesztés megvalósítását feltételezzük. A fejlesztés költségeit, érvényben 
lévő költségvetési segédletek, illetve tapasztalati számok alapján határozzuk meg. Eredmé-
nyét összevetjük a létrehozott fejlesztés értékesítéséből, bérbeadásából számított bevétellel, 
illetve értékkel. A becsült bevétel és ráfordítás különbözete (maradványa) maga a fejleszthe-
tő terület (ingatlan) értéke. A számítás során feltételezzük, hogy az épület felépítését követő-
en az ingatlan szabad piaci körülmények között értékesítésre kerül. A beépítetlen terület op-
timális fejlesztéseként olyan létesítmény kivitelezését feltételeztük, amely a környezetében is 
jellemző. Az ingatlan helyezkedését és gazdasági környezetét is figyelembe véve a legopti-
málisabb hasznosítása a környezetében is megtalálható többszintes lakóépület megvalósítá-
sa lenne, amely -1-2 teremgarázs-szintekkel, földszinti üzlethelyiségekkel és emeleti lakásokkal 
tervezett. 

 

Értékelésünk tárgyát a 37755 helyrajzi számú ingatlan képezi, amely a 37755 hrsz-ú Márton 
utca 8/a. és 37756 hrsz-ú Márton utca 8/b. ingatlanok összevonásával keletkezett. Az telek-

alakítás az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre került. A földrészleten jelenleg pin-

ce+földszint+2 emelet szintszámú, eklektikus stílusban, keretes beépítéssel épült, de bontandó 
műszaki-fizikai állapotú lakóépületek állnak. A kerületi szabályozás szerint (Budapest Főváros 
IX.kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2009.(XI.06.) rendelete a 

helyi értékvédelemről szóló 8/1996 (III.04.) rendelet módosításáról) védett utcai homlokzattal 

rendelkeznek, azaz homlokzatuk megtartandó vagy újraépítendő. Védett homlokzatok ese-

tén az átalakítás vagy helyreállítás engedélyköteles. Az engedélyeztetés folyamata kiterjed a 

homlokzati nyílászárókra, klímaberendezés kültéri egységének elhelyezésére, árnyékoló elhe-
lyezésére, felirat, tábla elhelyezésére és megvilágítására, homlokzat színezésére, javítására. A 

védett homlokzatok megtartása, állagvédelme, vagy korszerű anyaghasználattal történő 
visszaállítása költségnövelő tényező, amelyet értékelésünkben számszerűsítettünk.  

                

 

 
 

 

Maradványértékelésünkben az épületek bontási költségével számolunk, amely magában 
foglalja a bontáshoz szükséges építési segédszerkezeteket, magát a gépi bontást, valamint a 

törmelék továbbmozgatását, konténeres elszállítást 20 km-ig, lerakóhelyi díjat és a belső 
anyagmozgatást. Mivel a földrészlet nem barnaövezetbe tartozik és napjainkig a lakófunkció 
dominált, környezetszennyezést nem feltételezünk, talajvizsgálat költségeivel nem számolunk. 
Tereprendezést és közműfejlesztést követően a területre vonatkozó övezeti előírásokat figye-

lembe véve 2 fejlesztési alternatívát vizsgálunk. 
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1.) 

 

A helyi övezeti előírásokat a lehető legnagyobb mértékben kihasználva, pinceszint-1-

2+földszint+1-3. emelet szintszámú, hagyományos építési módban épült, zártsorúan beépített 
lakóépület létesítését tervezzük, 4,5 terepszint feletti és 2,0 terepszint alatti szintterületi mutató-
val kalkulálva. Modellünkben figyelembe vesszük az illeszkedés szabályát, valamint a védett 
homlokzatok diktálta adottságokat. Az épület földszintjén 9 db átlagosan 70 m2 nagyságú 
(50 m2 üzlettér+20 m2 kiegészítő helyiségek) üzlethelyiség, az 1-3.emeleteken 33 db lakás 
kialakítását tervezzük, átlagosan 65 m2 nagyságú lakásmérettel számolva. Az épület pince-

szintjén -1 és -2 szinteken összesen 84 db teremgarázs-beállóhely létesül. A többlet teremga-
rázs-beállóhelyek bérbeadással jól hasznosíthatók. 10 %-os arányban zöldfelület kialakítását 
tervezzük. Felszíni parkolóhelyek nem létesülnek.  
Bankhitel felvételével a projekt során nem számolunk. A szakértői díjakat, a menedzsment 

költségeit, továbbá a szükséges tartalék képzését és az elvárt nyereséget is figyelembe véve 
kapjuk meg a beruházás összes költségét. A lakások, üzletek és teremgarázs-beállóhelyek 

értékesítéséből származó kalkulált összes bevétel és az összes kiadás különbsége adja a fej-
lesztési terület értékét.  
 

2.) 

 

A helyi övezeti előírásokon belül maradva, pinceszint-1-2+földszint+1-2. emelet szintszámú, 
hagyományos építési módban épült, zártsorúan beépített lakóépület létesítését tervezzük, 3,0 

terepszint feletti és 2,0 terepszint alatti szintterületi mutatóval kalkulálva. Modellünkben az 

illeszkedés szabálya már kevésbe tartható, a szomszédos meglévő épületek, mind a Gát ut-
cában, mint a Márton utcában magasabbak. A védett homlokzatok diktálta adottságokat is 
figyelembe véve az épület földszintjén 8 db átlagosan 70 m2 nagyságú (50 m2 üzlettér+20 
m2 kiegészítő helyiségek) üzlethelyiség, az 1-2.emeleteken 19 db lakás kialakítását tervezzük, 

átlagosan 65 m2 nagyságú lakásmérettel számolva. Az épület pinceszintjén -1 és -2 szinteken 

összesen 84 db teremgarázs-beállóhely létesül. A többlet teremgarázs-beállóhelyek bérbe-
adással jól hasznosíthatók. 10 %-os arányban zöldfelület kialakítását tervezzük. Felszíni parko-
lóhelyek nem létesülnek.  
Bankhitel felvételével a projekt során nem számolunk. A szakértői díjakat, a menedzsment 

költségeit, továbbá a szükséges tartalék képzését és az elvárt nyereséget is figyelembe véve 
kapjuk meg a beruházás összes költségét. A lakások, üzletek és teremgarázs-beállóhelyek 

értékesítéséből származó kalkulált összes bevétel és az összes kiadás különbsége adja a fej-
lesztési terület értékét.  
 

Az értékelés célja, hogy vizsgáljuk meg a tárgyi – bontást követően - beépítetlen területet a 

fenti fejlesztésekre alkalmas beépítetlen telekként. Ennek során az általunk feltételezett beru-

házás és a helyi szabályozás paramétereiből indultunk ki. Feltételezzük, hogy a megvalósuló 
lakóépület a használatbavétel jogerőre emelkedését követően társasházi formában működik 
tovább, az albetétek és a teremgarázs-beállóhelyek pedig szabad piaci körülmények között 
értékesítésre kerülnek. A várható eladási ár becsléséhez Budapest IX.kerülete, Középső-

Ferencváros ingatlanpiacán és az értékelt ingatlanhoz közel fekvő területeken jelenleg el-
adásra kínált, új építésű lakások, újszerű üzlethelyiségek és teremgarázs-férőhelyek kínálati 

árait használtuk fel.  
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 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 Szabályzatáról 
alapján a tárgyi ingatlan az Ln-1/IX-R/29 jelű, nagyvárosias, magas intenzitású, jellemzően 
zártsorú, zárt udvaros beépítésű lakóterület elnevezésű övezetbe tartozik. 
A szabályozás szerint a földrészlet zártsorúan beépíthető, a beépítés mértéke új építés esetén 
100 %. Új épület létesítése esetén az épület általános célú bruttó szintterülete legfeljebb 4,5. A 

legnagyobb parkolóterület kialakítására új épület létesítése esetén az alábbi vonatkozik: az 

épület parkolóterületi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a telek területének a 
kétszeresét, azaz 2,0. Mivel a telek közös zöldfelülethez (KZ) csak minimális mértékben csatla-
kozik, 10 % legkisebb zöldfelület kialakítása valószínűsíthető. 
 
Az értékesítésre szánt területek értékének meghatározását háttérszámításokat végeztünk. Az 

értékelésben a háttérszámítások összefoglalását rögzítő táblázatot helyeztünk el. 

 

Befektetési kiadások:  
A megvalósítási költségeket az Építőipari Költségbecslési Segédlet kiadvány adatai alapján 
és az építőipari kivitelezői gyakorlat szerint kialakult áraknak megfelelő, 2021. évben, a kör-
nyékre jellemző árszínvonalon, hasonló területfejlesztések költségadatai alapján becsültük. 
A segédletnek a számításokhoz felhasznált, egyes épülettípusokra jellemző fajlagos építési 
költsége esetünkben magában foglalja a szerkezet + szakipar, központi fűtés, víz-csatornázás, 
tűzi-víz ellátás, szellőzés, felvonótelepítés és épületvillamosság, biztonság, vagyonvédelem 

létesítésének költségét. Megjegyezzük, hogy a felhasznált segédletben közölt árak elsősorban 
költségtervezéshez, értékbecsléshez nyújtanak tájékoztató árakat, átlagos műszaki tartalom 
és feltételek mellett, így nem fejezhetik ki egy konkrét projekt megvalósításának tényleges 
költségét. 
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7.3.1. Tervezett albetétek becsült négyzetméter ára 

 

Ingatlan:  

lakás funkció 

Értékelt ingatlan 
Összehasonlításnál alkalmazott adatok  

1 2 3 

1094 Bp.IX.ker. Bp. IX.ker. Bp. IX.ker. Bp. IX.ker. 

Márton u. 8/A.             
hrsz. 37755 

Márton utca 7-9. 
rehabilitációs 

terület Haller utca 11. 

Átl.terület: 65 m² 60 m² 63 m² 62 m² 
Kínálati ára: 61 250 000 Ft 65 890 000 Ft 65 120 000 Ft 

Erkély:   4 m² 6 m² 9 m² 
Árkorrekció: K (2021) -5% -5% -5% 

Fajlagos egységár: 938 508 Ft/m² 948 417 Ft/m² 930 286 Ft/m² 
Értékmódosító korrekciós tényezők 

Eltérő terület: ingatlan-

nyilvántartás 0% 0% 0% 

Fekvés 
Középső-

Ferencváros, reha-
bilitációs terület 

hasonló hasonló kedvezőtlen 

0% 0% 5% 

Elhelyezkedés 2.emelet 
hasonló hasonló hasonló 

0% 0% 0% 

Hasznosítás/építési 
mód 

65 m2 lakás / ha-
gyományos 

hasonló hasonló hasonló 

0% 0% 0% 

Kialakítása, felvo-
nó 

pinceszint-1-2 + fszt 

+ 3 emelet, felvonó 
van 

hasonló hasonló hasonló 

0% 0% 0% 

Műszaki állapot újépítésű 
hasonló hasonló hasonló 

0% 0% 0% 

Felszereltség, 
igényszint 

hőszivattyús, kor-
szerű, központi 

hűtés-fűtés 

hasonló hasonló hasonló 

0% 0% 0% 

Teremgarázs kialakítva -1-2 szint 
hasonló hasonló hasonló 

0% 0% 0% 

Korrigált egységár: 938 508 Ft/m² 948 417 Ft/m² 976 800 Ft/m² 

Korrigált fajlagos átlagár: 954 575 Ft/m² 
 

Összehasonlításban szereplő adatok rövid leírása: 
1. adat: Bp.IX.ker. Középső-Ferencváros, Márton u.7-9. újép.8-szintes 158 lakásos  lakóépület-

ben 2.em-i lakás, hőszivattyús fűtés, + 4 m2 erkély, felvonó van, parkolás teremga-
rázsban (ingatlan.com32344934) 

2. adat: Bp.IX.ker. Középső-Ferencváros, rehabilitációs övezetben, újép. 9-szintes  lakóépü-
letben 3.em-i lakás, megújuló geotermikus fűtés, + 6 m2 erkély, felvonó van, parko-
lás teremgarázsban (ingatlan.com32243238) 

3. adat: Bp.IX.ker. Középső-Ferencváros, Haller u.11. újép.10-szintes 247 lakásos  lakóépület-
ben 2.em-i lakás, hőszivattyús hűtés-fűtés, + 9 m2 erkély, felvonó van, parkolás te-
remgarázsban (ingatlan.com32525184) 
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Ingatlan:  

üzlethelyiség 

Értékelt ingatlan 
Összehasonlításnál alkalmazott adatok  
1 2 3 

1094 Bp.IX.ker. Bp. IX.ker. Bp. IX.ker. Bp. IX.ker. 

Márton u. 8/A.             
hrsz. 37755 

Vendel utca Lenhossék utca Márton utca 4. 

Átl. terület: 70 m² 99 m² 57 m² 74 m² 
Kínálati ára: 79 000 000 Ft 49 900 000 Ft 59 200 000 Ft 

Árkorrekció: K (2021) -5% -5% -5% 

Fajlagos egységár: 758 081 Ft/m² 831 667 Ft/m² 760 000 Ft/m² 
Értékmódosító korrekciós tényezők 

Eltérő terület: ingatlan-

nyilvántartás 5% -5% 0% 

Fekvés 
Középső-

Ferencváros, reha-
bilitációs terület 

hasonló hasonló hasonló 

0% 0% 0% 

Elhelyezkedés földszint 
hasonló hasonló hasonló 

0% 0% 0% 

Hasznosítás/építési 
mód 

 üzlettér+kiegészítő 
helyiségek 

hasonló hasonló hasonló 

0% 0% 0% 

Kialakítása, felvo-
nó 

pinceszint-1-2 + fszt 

+        3 emelet, 

felvonó van 

hasonló hasonló hasonló 

0% 0% 0% 

Műszaki állapot újépítésű 
kedvezőtlenebb kedvezőtlenebb kedvezőtlenebb 

5% 5% 5% 

Felszereltség, 
igényszint 

hőszivattyús, korsze-
rű, központi hűtés-

fűtés 

házközponti házközponti házközponti  

5% 5% 5% 

Teremgarázs kialakítva -1-2 szint 
hasonló hasonló hasonló 

0% 0% 0% 

Korrigált egységár: 871 793 Ft/m² 873 250 Ft/m² 836 000 Ft/m² 

Korrigált fajlagos átlagár: 860 348 Ft/m² 
 

Összehasonlításban szereplő adatok rövid leírása: 
1. adat: Bp.IX.ker. Középső-Ferencváros, Vendel utca, 2009-ben épült épületben, újszerű 

földszinti üzlethelyiség, irodának is alkalmas, házközponti fűtés, légkond., riasztó, par-
kolás teremgarázsban (ingatlan.com32547041) 

2. adat: Bp.IX.ker. Középső-Ferencváros, Lenhossék utca, újszerű földszinti üzlethelyiség,  ház-
központi fűtés, parkolás teremgarázsban (ingatlan.com28275287) 

3. adat: Bp.IX.ker. Középső-Ferencváros, Márton u.4., 6-szintes Toscana Társasházban, újszerű 
földszinti üzlethelyiség, házközponti fűtés, parkolás teremgarázsban (ingat-
lan.com32548969) 
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Ingatlan: terem-

garázs-beállóhely         

Értékelt ingatlan 
Összehasonlításnál alkalmazott adatok  

1 2 3 

1094 Bp.IX.ker. Bp. IX.ker. Bp. IX.ker. Bp. IX.ker. 

Márton u. 8/A.             
hrsz. 37755 

Márton utca 7-9. Ernő utca 34. Vaskapu utca 17-

21. 

Db: 1 1 1 1 

Kínálati ára: 5 500 000 Ft 5 000 000 Ft 5 500 000 Ft 

Árkorrekció: K (2021) -5% -5% -5% 

Fajlagos egységár: 5 225 000 Ft/db 4 750 000 Ft/db 5 225 000 Ft/db 

Értékmódosító korrekciós tényezők 

Eltérő terület: ingatlan-

nyilvántartás 0% 0% 0% 

Fekvés 
Középső-

Ferencváros, reha-
bilitációs terület 

hasonló hasonló hasonló 

0% 0% 0% 

Elhelyezkedés teremgarázs, -1-2 

szint 

hasonló hasonló hasonló 

0% 0% 0% 

Hasznosítás/építési 
mód 

teremgarázs-
beállóhely / ha-

gyományos 

hasonló hasonló hasonló 

0% 0% 0% 

Kialakítása, felvo-
nó 

pinceszint-1-2 + fszt 

+        3 emelet, 

felvonó van 

hasonló hasonló hasonló 

0% 0% 0% 

Műszaki állapot újépítésű 
hasonló kedvezőtlenebb kedvezőtlenebb 

0% 5% 5% 

Felszereltség, 
igényszint 

hőszivattyús, korsze-
rű, központi hűtés-

fűtés 

hasonló kedvezőtlenebb kedvezőtlenebb 

0% 5% 5% 

Korrigált egységár: 5 225 000 Ft/db 5 225 000 Ft/db 5 747 500 Ft/db 

Korrigált fajlagos átlagár: 5 399 167 Ft/db 

Korrigált fajlagos átlagár                              
(1 db gk.beálló átl.mérete = 13,5 m2)   399 938 Ft/m²   

     

Összehasonlításban szereplő adatok rövid leírása: 
1. adat: Bp.IX.ker. Középső-Ferencváros, Márton u.7-9. újép.8-szintes 158 lakásos  

lakóépületben teremgarázs-beállóhely, felvonó van (ingat-
lan.com32344934) 

2. adat: Bp.IX.ker. Középső-Ferencváros, Ernő u.34. jó áll. épületben teremgarázs-

beállóhely, felvonó van (ingatlan.com32462624) 

3. adat: Bp.IX.ker. Középső-Ferencváros, Vaskapu utca 17-21. újszerű épületben 
(Silverside Apartmanház) teremgarázs-beállóhely, felvonó van (ingat-

lan.com31531689) 
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7.3.2. A földterület becsült értéke maradványelvű értékelési módszerrel (4,5 szintterületi muta-

tó esetén) 
 

1. PROJEKT  
   

 Helyrajzi száma 37755    

 Város 1094 Budapest IX.ker., Márton utca 8/A. 
 Beruházás többszintes lakóépület  

 Dátum: 2021.11.24    

 Telekterület: 1 110 m2   

 Telekterület összesen:  1 110 m2   

 Fejleszthető földterület: 1 110 m2   

 
      

2. SZABÁLYOZÁS      

 Övezeti besorolás Ln-1/IX-R/29    

 Minimális telekméret 400 m2  megfelel 

 Max. beépíthetőség szint 
felett 

100% 1 110 m2 megfelel 

 Lakóépület fejlesztésre alkalmas terület: 999 m2  

 Minimális zöldterület 10% 111 m2  

 Szintterületi mutató max. 
(m2/m2) 

4,50    

 Szintterületi mutató parko-
lás max. (m2/m2) 2,00    

 
         

 Bontandó épületek:       

 8/a. beépített 
alapterület (br.) 540 m2  8/a. épület/eresz-magasság: 14,25 m 

 8/b. beépített 
alapterület (br.) 424 m2  8/b. épület/eresz-magasság: 13,90 m 

 
      

 Tervezett lakóépület:    

 Pinceszinti területek -1 (br.) 999 m2   

 Pinceszinti területek -2 (br.) 999 m2   

 Földszinti terület (br.) 1 124 m2   

 1-3. emeleti terület (br.) 3 372 m2   

      

 Ráépíthető szintterület (br.) 4 496 m2   

 Szintterület parkolás (br.) 1 998 m2   

 Bruttó szintterületek össze-
sen: 

6 494 m2   
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3. TERVEZETT BEÉPÍTÉS        

         

 Tervezett  

lakóépület 
közös használatú 

területek 
 önállóan értékesíthető nettó alapterületek  

 Pinceszinti terüle-
tek -1 

300 m2   569 
m2  

 Pinceszinti terüle-
tek -2 

300 m2   569 
m2  

 Földszinti terület 337 m2   599 m2  

 1-3. emeleti terület 674 m2   2135 m2  

 Összesen: 1 611 m2   3873 m2  

 
       

4. TERVEZETT BEVÉTELEK - JELENÉRTÉKEN  

       

4.1 BEVÉTELEK-lakóépület     

 
Teremgarázs-
beállóhelyek (-1) el-

adásából 
227 563 138 Ft 

Teremgarázs- 
beállóhelyek (-1) száma: 42,15db 

 
Teremgarázs-
beállóhelyek (-2) el-

adásából 
227 563 138 Ft 

Teremgarázs- 
beállóhelyek (-2) száma: 42,15db 

 Földszinti üzlethelyisé-
gek eladásából 515 692 377 Ft Üzlethelyiségek száma: 9db 

 1-3. emeleti lakások 
eladásából 2 038 363 467 Ft Lakások száma: 33db  

 Összesen: 3 009 182 120 Ft    

       

 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 009 182 120 Ft    

 
5. FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGEK - JELENÉRTÉKEN    
         

5.1 Területelőkészítés        

 8/a. épület bon-
tása 

73 102 500 Ft 
8/a. épület  
tetőszerkezetének bontása 

2 970 000 Ft 

 8/b. épület bon-
tása 

55 989 200 Ft 
8/b. épület  
tetőszerkezetének bontása 

2 332 000 Ft 

 Bontási költség 
összesen: 134 393 700 Ft      

 
      

 Tereprendezés 2 000 000 Ft   

 Területelőkészítési  
költség összesen  136 393 700 Ft   
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5.2 
Közműfejlesztési 
hozzájárulások  42 db      

 Víz  2 310 000 Ft 55 000 Ft / albetét    

 Csatorna  1 890 000 Ft 45 000 Ft / albetét    

 Elektromos-hálózat  2 940 000 Ft 70 000 Ft / albetét    

 
Központi fűtés 
(hőszivattyú, 
megújuló) 

5 040 000 Ft 120 000 Ft / albetét    

 
Közműfejlesztési 
hozzájárulás ösz-
szesen  

12 180 000 Ft      

         

5.3. 
Kivitelezés 
(anyag+munkadíj) 

       

         

 Kivitelezés-

lakóépület 
       

 Pinceszinti terüle-
tek -1 (br.) 

240 000 Ft / m2 999  m2 - bruttó terület 239 760 000 Ft  

 Pinceszinti terüle-
tek -2 (br.) 

240 000 Ft / m2 999  m2 - bruttó terület 239 760 000 Ft  

 Földszinti terület 
(br.) 

400 000 Ft / m2 1 124  m2 - bruttó terület 454 045 500 Ft  

 1-3. emeleti terület 
(br.) 

360 000 Ft / m2 3 372  m2 - bruttó terület 1 225 922 850 Ft  

 Összesen:     2 159 488 350 Ft  

         

 Kivitelezés költsé-
ge összesen: 2 159 488 350 Ft  védett homlokzat miatti szorzó:  1,01  

 
      

5.4 Szakértői díjak     

 Adminisztrációs költsé-
gek 

4 318 977 Ft 0,2%  

 
Tervezési díjak (eng,terv, 
kiv.terv, építész,statika, 
gépész, elektromos) 

43 189 767 Ft 2,00%  

 Szakértői költség  
összesen  47 508 744 Ft   

 
      

5.5 Menedzsment költségek      

 Kivitelezés felügyelete  9 232 248 Ft 0,4%  
 Iroda   4 616 124 Ft 0,2%  
      

 Menedzsment költsége 
összesen 

13 848 372 Ft   

      

5.6 Tartalékképzés      

 Előre nem látható költ-
ségek  106 623 862 Ft 4,5%  

 Tartalékképzés összesen 106 623 862 Ft   
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5.7 FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGEK  2 476 043 028 Ft   

 Elvárt nyereség 198 083 442 Ft 8%  

 ÖSSZES KÖLTSÉG  2 674 126 471 Ft   

 MARADVÁNYÉRTÉK  
(TELEK) 

335 100 000 Ft   

 
 
7.3.3. A földterület becsült értéke maradványelvű értékelési módszerrel (3,0 szintterületi muta-

tó esetén) 
 
1. PROJEKT  

   
 Helyrajzi száma 37755    

 Város 1094 Budapest IX.ker., Márton utca 8/A.  

 Beruházás többszintes lakóépület   

 Dátum: 2021.11.24    

 Telekterület: 1 110 m2   

 Telekterület összesen:  1 110 m2   

 Fejleszthető földterület: 1 110 m2   

 
      

2. SZABÁLYOZÁS      

 Övezeti besorolás Ln-1/IX-R/29    

 Minimális telekméret 400 m2  megfelel 
 Minimális telekszélesség  m  megfelel 
 Építménymagasság  m  megfelel 

 Max. beépíthetőség szint 
alatt 

 0 m2 megfelel 

 Max. beépíthetőség szint 
felett 

100% 1 110 m2 megfelel 

 Lakóépület fejlesztésre alkalmas terület: 999 m2  

 Minimális zöldterület 10% 111 m2  

 Szintterületi mutató max. 
(m2/m2) 

3,00    

 Szintterületi mutató parko-
lás max. (m2/m2) 2,00    

 
         

 Bontandó épületek:        

 8/a. beépített alapterü-
let (br.) 

540 m2  8/a. épület/eresz-magasság: 14,25 m 

 8/b. beépített alapterü-
let (br.) 

424 m2  8/b. épület/eresz-magasság: 13,90 m 
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 Tervezett lakóépület:     

 Pinceszinti területek -1 (br.) 999 m2   

 Pinceszinti területek -2 (br.) 999 m2   

 Földszinti terület (br.) 999 m2   

 1-2. emeleti terület (br.) 1 998 m2   

      

 Ráépíthető szintterület (br.) 2 997 m2   

 Szintterület parkolás (br.) 1 998 m2   

 Bruttó szintterületek összesen: 4 995 m2   

 
3. TERVEZETT BEÉPÍTÉS        

         

 Tervezett lakóépület közös használatú 
területek 

 önállóan értékesíthető  
nettó alapterületek  

 Pinceszinti területek -1 300 m2   569 m2  

 Pinceszinti területek -2 300 m2   569 m2  

 Földszinti terület 300 m2   533 m2  

 1-2. emeleti terület 400 m2   1265 m2  

 Összesen: 1 299 m2   2936 m2  

 
         

4. TERVEZETT BEVÉTELEK - JELENÉRTÉKEN       

         

4.1 BEVÉTELEK-lakóépület        

 
Teremgarázs-
beállóhelyek (-1) el-

adásából 
227 563 138 Ft Teremgarázs-beállóhelyek (-1) száma: 42 db 

 
Teremgarázs-
beállóhelyek (-2) el-

adásából 
227 563 138 Ft Teremgarázs-beállóhelyek (-2) száma: 42 db 

 Földszinti üzlethelyisé-
gek eladásából 458 393 224 Ft Üzlethelyiségek száma:  8 db 

 1-2. emeleti lakások 
eladásából 1 207 919 092 Ft Lakások száma:  19 db 

 Összesen: 2 121 438 591 Ft      

         

 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 121 438 591 Ft      

 
5. FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGEK - JELENÉRTÉKEN    
         

5.1 Területelőkészítés        

 8/a. épület bontása 73 102 500 Ft 8/a. épület tetőszerkezetének bontása 2 970 000 Ft 
 8/b. épület bontása 55 989 200 Ft 8/b. épület tetőszerkezetének bontása 2 332 000 Ft 

 Bontási költség  
összesen: 134 393 700 Ft      

 
 Tereprendezés 2 000 000 Ft      

 Területelőkészítési költség 
összesen  136 393 700 Ft      



INGATLANFORGALMI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY   

 25. oldal 

 
      

5.2 Közműfejlesztési hozzájárulások  27 db   

 Víz  1 485 000 Ft 55 000 Ft / albetét 
 Csatorna  1 215 000 Ft 45 000 Ft / albetét 
 Elektromos-hálózat  1 890 000 Ft 70 000 Ft / albetét 
 Központi fűtés (hőszivattyú, meg-

újuló) 3 240 000 Ft 120 000 Ft / albetét 

 Közműfejlesztési hozzájárulás ösz-
szesen  

7 830 000 Ft   

 
5.3. Kivitelezés (anyag+munkadíj)     

        

 Kivitelezés-lakóépület       

 Pinceszinti területek -1 

(br.) 
240 000 Ft / m2 999  m2 - bruttó terület 239 760 000 Ft 

 Pinceszinti területek -2 

(br.) 
240 000 Ft / m2 999  m2 - bruttó terület 239 760 000 Ft 

 Földszinti terület (br.) 400 000 Ft / m2 999  m2 - bruttó terület 403 596 000 Ft 
 1-2. emeleti terület (br.) 360 000 Ft / m2 1 998  m2 - bruttó terület 726 472 800 Ft 
 Összesen:     1 609 588 800 Ft 
        

 Kivitelezés költsége ösz-
szesen: 

1 609 588 800 Ft  védett homlokzat miatti szorzó:  1,01 

 
      

5.4 Szakértői díjak     

 Adminisztrációs költségek 3 219 178 Ft 0,2%  

 Tervezési díjak (eng,terv, kiv.terv, 
építész,statika, gépész, elektromos) 32 191 776 Ft 2,00%  

 Szakértői költség összesen  35 410 954 Ft   
      

5.5 Menedzsment költségek      
 Kivitelezés felügyelete  7 015 250 Ft 0,4%  
 Iroda   3 507 625 Ft 0,2%  
      
 Menedzsment költsége összesen 10 522 875 Ft   

 
      

5.6 Tartalékképzés      

 Előre nem látható  
költségek  80 988 585 Ft 4,5%  

 Tartalékképzés összesen 80 988 585 Ft   
      

5.7 FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGEK  1 880 734 913 Ft   
 Elvárt nyereség 150 458 793 Ft 8%  

 ÖSSZES KÖLTSÉG  2 031 193 706 Ft   

 MARADVÁNYÉRTÉK (TELEK) 90 200 000 Ft   
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7.3.4. Módszerek indoklása  

 

Az ingatlan forgalmi értékének becslését piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló 
módszerrel és maradványelvű értékelés módszerével is elvégeztük.  
 

A közvetlen összehasonlítás általában megbízható képet ad a vizsgált ingatlannak az ingat-

lanpiacon elérhető aktuális áráról, a jelen értékelés tárgyát képező földterülethez hasonló 
ingatlanok fellelhetők jelen piacon. Jelenlegi gazdasági és piaci viszonyok miatt úgy ítéljük 

meg, hogy az értékegyeztetésnél a piaci összehasonlítás eredményét kell figyelembe venni. 
A forgalmi érték a piaci összehasonlító adatok alapján számított érték 100%-os súlyozásával 
kerül meghatározásra. 
 

A maradványelvű értékelést ellenőrző számításként alkalmaztuk. Az építési telek vonatkozá-
sában az óvatos becslés elvét követve, a piaci összehasonlító módszer adja a piaci értékíté-
letnek legjobban megfelelő értéket. A fejlesztési koncepcióból kiinduló maradványértékelés 
eredménye nagymértékben függ a fejlesztési terv megvalósíthatóságától. A maradványelvű 
módszer pozitív értékű végeredménye is azt mutatja, hogy a vizsgált ingatlant, mint építési 
telket fejlesztési lehetőségként figyelembe lehet venni, úgy adott gazdasági környezetben és 
viszonyok mellett befektetésre is alkalmas. 
 

 

Az ingatlan értéke (4.5 szintterületi mutató esetén): 
 

Az alkalmazott módszerek Számított érték Súly Súlyozott érték 

Piaci összehasonlító módszer: 343 300 000 Ft 100% 343 300 000 Ft 

Maradványelvű módszer: 335 100 000 Ft 0% 0 Ft 

Piaci érték: 343 300 000 Ft 

 

 

Az ingatlan értéke (3.0 szintterületi mutató esetén): 
 

Az alkalmazott módszerek Számított érték Súly Súlyozott érték 

Piaci összehasonlító módszer: 293 600 000 Ft 100% 293 600 000 Ft 

Maradványelvű módszer: 90 200 000 Ft 0% 0 Ft 

Piaci érték: 293 600 000 Ft 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A megrendelés tárgyát képező ingatlanra vonatkozó dokumentumok és a piaci viszonyok 

tanulmányozása után, a 3. pontban rögzített korlátozó feltételek mellett, a helyszíni bejárás és 
az értékelési számítások alapján a 1094 Budapest, Márton utca 8/A. szám alatti 37755 helyrajzi 

számú ingatlan fejlesztési területként figyelembe vett piaci értékét az alábbiak szerint állapít-
juk meg:  

 

 

INGATLAN, MINT FEJLESZTÉSI TERÜLET NETTÓ PIACI ÉRTÉKE 4,5 SZINTTERÜLETI MUTATÓ ESETÉN: 

 

343 300 000 Ft  

azaz Háromszáznegyvenhárommillió-háromszázezer forint 

 

 

INGATLAN, MINT FEJLESZTÉSI TERÜLET NETTÓ PIACI ÉRTÉKE 3,0 SZINTTERÜLETI MUTATÓ ESETÉN: 

 

293 600 000 Ft  

azaz Kettőszázkilencvenhárommillió-hatszázezer forint 

 

 

A meghatározott értékek per-, teher- és igénymentes állapotra vonatkoznak.  
 

 

Szentendre, 2021. november 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELLÉKLETEK  
 

Tulajdoni lap 

Fényképek 

Térképek 
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FÉNYKÉP MELLÉKLET 
1094 Budapest IX.ker., Márton utca 8/A.                                                                                          37755 hrsz. 

 
 

 

 

 

01 Márton utca  02 Márton utca 8/a. saroképület 

 

 

 

03 8/a. kapubejáró  04 Málló vakolat, vizesedés 

 

 

 

05 8/a. homlokzata a Gát utca felől  06 8/a. kapualj 
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07 8/a. belső udvar  08 8/a. belső homlokzatok 

 

 

 

09 8/a. függőfolyosó  10 8/a ereszkialakítás károsodása 

 

 

 

11 8/b. kapubejáró  12 8/b. utcai homlokzata 
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13 8/b. hiányzó vakolat, alaptest felőli vizesedés  14 8/b. ereszkialakítás károsodása, vakolathiány 

 

 

 

15  csatlakozás a szomszédos ingatlanhoz  16  csatlakozás a szomszédos ingatlanhoz 

 

 

 

17   környezete, utcakép  18  általános tetőszerkezet 

 
 
 



TÉRKÉP MELLÉKLET 

 1094 Budapest IX.ker., Márton utca 8/A.                                                                         37755 hrsz. 

 

AZ INGATLAN FŐVÁROSON BELÜLI ELHELYEZKEDÉSE 

 

 

 

 

 

 

TELEPÜLÉSEN BELÜLI ELHELYEZKEDÉSÉT BEMUTATÓ MŰHOLDAS TÉRKÉP 

 

 

 

 

 



 

 

 

SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ TÉRKÉP, ELŐÍRÁSOK 

 

 

 

 

 

*homlokzattal KZ-hoz (közös zöldhöz) csatlakozó telkek esetében 

 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 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 Szabályzatáról 

(kivonat) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


