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A LEGFONTOSABB TÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSI 

EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 

 

MEGBÍZÁS TÁRGYA 

Az értékelt ingatlanok megnevezése                       : kivett középiskola udvar 

 

MEGBÍZÓ :                               Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat 

 

AZ INGATLAN CÍME ÉS AZONOSÍTÁSA 

Település (város, kerület) : 1204 Budapest 

Utca, házszám : Pöltenberg utca 10-12. 

Hrsz. : 177411/3   

Tulajdoni hányad                                                     : 1/1                                                                        

 

TULAJDONVISZONYOK 

Tulajdonos neve, tul. hányad                               : Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet 

Önkormányzat. 1/1 

A tulajdoni helyzet/forgalomképesség értékelése : tulajdon, forgalomképes 

 

ÉRTÉKELT ÉRDEKELTSÉG : tulajdonjog 

ÉRTÉKELÉS CÉLJA                                 : forgalmi érték megállapítása 

 

ÉRTÉKELÉS 

Értékelés alkalmazott módszere : piaci összehasonlító, költség, hozam 

Értékelés fordulónapja : 2021. augusztus 25. 

 

MEGÁLLAPÍTOTT ÉRTÉK  

 

Jelenlegi tehermentes Forgalmi érték 406 600 000 Ft, azaz 

négyszázhatmillió-hatszázezer Ft 

 

A megállapított érték az ÁFÁ-t nem tartalmazza! 

 

 

 

Budapest, 2021. augusztus 30. 

 

Készítette:                                                        Ellenőrizte: 

 

                                                                                                 

                                                                                            
                  Kőhalmi Sándor                      Bálint Péter                                             

      ingatlanvagyon – értékelő        ingatlanvagyon - értékelő   

            ny.szám: 4830/2006     ny. szám:   3627/2003          
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KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK NYILATKOZATA 

 

 

 
1. Nem jutott tudomásunkra olyan tényező, amely arra a következtetésre vezetett volna, 

hogy a jelentésben szereplő tények és adatok nem helyesek. 

 

2. Nem vállalunk felelősséget a mások által szolgáltatott és megbízhatónak tartott 

információkért.  

 

3.  Jelen értékbecslés a Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat 

megbízásából készült az ingatlan forgalmi értékének megállapítására. 

 

4. Az értékelésben feltételeztük, hogy a szóban forgó vagyontárgyak tulajdoni viszonyai 

rendezettek, tulajdonjoguk szabadon átruházható. Az ezzel kapcsolatban esetlegesen 

felmerülő jogi ügyekben semminemű felelősséget nem vállalunk.  

 

 5.  Megbízásunk nem terjed ki környezeti hatást vizsgáló tanulmány készítésére. 

Szemrevételezéses vizsgálat alapján az ingatlanon, ill. annak szomszédságában nem 

tárolnak veszélyes vagy környezetkárosító anyagokat, az ingatlant külső környezeti károk 

nem érik és a végzett tevékenység nem környezetszennyező. Feltételeztük, hogy az 

érvényben lévő környezetvédelmi szabályokat betartották, illetve minden szükséges 

engedélyt beszereztek.  

 

6. A jelentésben közzétett értékek az itt vázolt feltételezéseken alapulnak és kizárólag az itt 

meghatározott felhasználási célra érvényesek.  

 

7.  A Szakértő előzetes hozzájárulása nélkül a jelentés egésze, vagy annak egyes részei 

semmilyen módon nem terjeszthetők a nyilvánosság elé hirdetés, újság, értékesítés, vagy 

bármilyen más, nyilvános média útján.  

 

 

 

 

 

                                                                           

                                                                                       
                                                          Kőhalmi Sándor                                                

                                                              ingatlanvagyon – értékelő          

                                                                     ny.szám: 4830/2006    
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1. ÉRTÉKELÉSI ELVEK 

 

1.1. Ingatlan értékelési elvek 

 

Hazánkban csak az ingatlanértékelések szűk körére, a hitelbiztosítéki érték meghatározására van 

rendeleti szabályozás. Egyéb ingatlanértékelési célok esetén a TEGOVA (Értékelők Európai 

Szervezete) által készített EVS 2021 (European Valuation Standards) európai értékelési 

szabvány ajánlásai vehetők figyelembe. 

Jelen szakvéleményünk felépítése és tartalmi összetétele megfelel a Termőföldnek nem minősülő 

ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó többször módosított 25/1997. 

(VIII.1.) PM rendelet előírásainak. Az alkalmazott módszereket az EVS 2021 ajánlásaival 

összhangban választottuk ki.   

A forgalmi érték olyan optimális árat jelent, amelyen elvárható egy tulajdoni érdekeltség 

(azonnali fizetésű) készpénz ellenében való, egyéb feltétel nélküli értékesítése, feltételezve, hogy 
 

- van egy eladni szándékozó fél 

- rendelkezésre áll az eladás lebonyolításához szükséges ésszerű időtartam, figyelembe 

véve a tulajdon jellegét és piaci helyzetét 

- az értékek az adott időszakban nem változnak 

- az ingatlan szabadon értékesíthető 

- nem vesznek figyelembe olyan magasabb árat, amelyet speciális érdekeltségű vásárló 

fizet  
 

A forgalmi érték megállapítása három módszerrel történhet: 

 

Piaci összehasonlító adatokon alapuló értékelés 

 

Konkrét és ismert adásvételi ügyletek árainak vagy kínálati áraknak a vizsgált esetre való 

kiterjesztésével, összehasonlításával történik. A módszer akkor alkalmazható, ha kellő számú 

adatból álló alaphalmazunk van, amelynek földrajzi elhelyezkedése és az abban szereplő 

ingatlanok típusa azonos a vizsgált ingatlannal.  

A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés kínálati áraknak a vizsgált esetre való 

kiterjesztésével, összehasonlításával történik.  

A vizsgált ingatlanra jellemző körből kiválaszthatóak az összehasonlításra alkalmas ingatlanok, 

és meghatározható ezek fajlagos alapértéke. A különféle értékmódosító tényezők elemzése után 

megállapítható az egyes ingatlanok kiigazított fajlagos alapértéke. A végső érték számítása az 

átlagos korrigált fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként adódik.  

 

Hozamszámításon alapuló értékelési módszer  

 

A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeli hasznai és az ezek megszerzése 

érdekében felmerülő kiadások különbségéből vezeti le az értéket. Az érték megállapítása azon az 

elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a belőle származó tiszta jövedelmek 

jelenértéke, így ingatlanok esetében a bérbeadás útján megszerezhető jövedelem képezi a becslés 

alapját. 
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Költség alapú értékelés, műszaki értékből kiinduló érték meghatározása 

 

A költségalapú érték megközelítés lényege, hogy az ingatlan újraelőállítási költségéből levonjuk 

az idő múlása miatti avulást, majd hozzáadjuk a felépítményhez tartozó földterület értékét.  

A forgalmi értéket lehetőség szerint több módszerrel határozzuk meg, majd a kapott értékek 

esetleges eltérésének vizsgálata után az értékelés céljának megfelelően választjuk ki a végső 

forgalmi értéket.  

 

Az értékelési módszer kiválasztása 

 

Az összehasonlító módszer alkalmazása minden olyan ingatlan értékelése során ajánlott, ahol 

elegendő számú, közel azonos tulajdonságú ingatlan kínálatáról megbízható adatok állnak 

rendelkezésre.  

Jelen esetben ezt a módszert alkalmaztuk azzal a fenntartással, hogy az összehasonlításra 

alkalmas, hasonló funkciójú ingatlanok eltérő szerkezetűek, életkorúak, valamint az általunk 

értékelt felépítmények is eltérő szerkezetűek, ezért az összehasonlítás során csak néhány főbb 

értékelem korrekcióját lehet elvégezni.   

Jól közelíti az ingatlan piaci értékét a költségalapú módszer, ahol a telek értékét összehasonlító 

módszerrel határozzuk meg, majd ehhez hozzáadjuk az épületek és építmények pótlási 

költségekből levezetett értékét, amelyet az életkor és elhasználtság függvényében korrigálunk.  
 

A kapott eredmények a módszerek eltéréséből fakadóan különbözőek. Az eltérések okainak 

feltárása után tehetünk javaslatot a végső forgalmi értékre.  

 

 

2.  AZ ÉRTÉKELÉS MENETE 

 

Értékelő, elemző munkánk során az alábbiakban felsorolt, általánosan elfogadott módszereket 

alkalmaztuk: 

 

2.1. Helyszíni szemle 

 

Az értékelés tárgyát képező ingatlan jellemzőinek, felszereltségének, természeti és beépíthetőségi 

adottságainak meghatározása érdekében helyszíni szemlét tartottunk. 

A szemlére 2021. 08. 25.-én került sor. 

 

A Megbízó segítségével az ingatlant bejártuk, és az értékbecsléshez szükséges információkat, 

adatokat beszereztük. A látottakról jegyzeteket és fényképfelvételeket készítettünk. 

 

2.2.  Az értékbecsléshez felhasznált dokumentációk: 

 

- Tulajdoni lap  

- Térkép másolat 

- HÉSZ 

- Alaprajzok 

- Működési engedély 
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3. AZ INGATLANOK ISMERTETÉSE  
 

3.1. A tulajdoni lapok adatai:  (2021.08.25.)             

 

 Ingatlan címe:                                          1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. 

 Fekvése:                                                 Belterület 

 Helyrajzi száma:             177411/3 

  Tulajdonosa:                              Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet 

Önkormányzat 

  Tulajdoni hányad: 1/1 

 Földrészlet jellege: Kivett középiskola udvar 

 Földrészlet területe: 10 450 m²  

              Jogok, terhek, bejegyzések: Vezetékjog  

  Széljegyek: Nincs                                   

 

 

 

 

3.2. Az ingatlan környezetének bemutatása 

 

Az értékelt ingatlan Budapest XX. kerületében, Szabótelep elnevezésű területrészen helyezkedik 

el, a Pöltenberg utca Ady Endre út és Vörösmarty utca által határolt szakaszán. Környezetében 

különböző korú és műszaki állapotú kertes családi házak, kisebb üzletek, szolgáltató egységek, 

valamin óvoda, bölcsőde és az Ady Endre úti sporttelep találhatók. Megközelíthető szilárd 

burkolatú úton személy- és tehergépkocsival. Villamos és buszmegállók 150m-en belül 

elérhetők. Infrastrukturális ellátottsága kiváló.  
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3.2 A telek bemutatása: 

  

 

Az ingatlan telke szabálytalan sokszög alakú, sík felszínű. Az ingatlanon két intézmény működik, 

ennek megfelelően a telek is két részre van osztva kerítéssel. Mindkét iskola önálló bejárattal 

rendelkezik, mindkét részen parkolók is kialakításra kerültek. A Szivárvány iskolához tartozó 

telekrész a Vörösmarty utca felőli utcafrontról is rendelkezik bejárattal.  

 

A helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv értelmében az ingatlan építési 

övezeti besorolása Intézményi terület, Vi – 2/AE1. Ez alapján a legkisebb kialakítható telek 

terület 5000m2, terepszint felett 35%, terepszint alatt 60% szabadon álló beépíthetőséggel. A 

legkisebb zöldfelület 40%, megengedett építménymagasság 4,5m - 9,0m.  

Szintterület mutató 1,0. 

 Az övezetben közhasznú építmények közül az alapellátást biztosító építmények helyezhetők el.  
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3.3. A telken található épület bemutatása 
 

 

Építési ideje 1972 

Hasznos alapterülete 4.280 m² 

Funkciója Iskola 

Építés/beépítés módja Szabadon álló 

Szintek száma 2 (földszint+1 emelet) 

Alapozás vasbeton sávalap 

Tartószerkezet acél vázszerkezet, szendvicspanel homlokzati elemek 

Födémek vb. födém 

Lépcsők vasbeton 

Tetőszerkezet és fedés lapostető, bitumenes lemez szigetelés 

Kitöltő és válaszfalak vb panel, gipszkarton, egyéb könnyűszerkezetes 

Homlokzatok Szendvics panel 

Burkolatok  parketta, kerámialap, PVC 

Közművek összközműves 

Fűtési mód távközponti, radiátorokkal 

Melegvíz ellátás villanybojler 

Gyengeáramú hálózatok Telefon, internet, riasztó 

Egyéb felszereltség klíma 

Műszaki állapota: 

A tetőszerkezet szigetelése gyenge állapotú, folyamatos karbantartást igényel, több helyen 

beázik. A homlokzati szigetelés gyenge állapotú, hiányos, az egyes panel elemek között sok 

helyen hiányzik. A tornaterem és a konyha egymáshoz közeli, utcafront felőli sarkán kisebb 

süllyedés látható, mely feltételezhetően a nem megfelelő csapadékvíz elvezetés és a 

szomszédos telek terepszint eltérése miatt alakult ki. Az értékbecslés során szemrevételezéses 

módszert alkalmaztunk, szerkezeti diagnosztika, statikai felmérés nem készült. 

 

 

Sérülések 
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A tornaterem területe 559,97 m2, mely a Szivárvány iskola földszinti helyiséglistájában szerepel.   

 

Az ingatlanon álló épület alapvetően három traktusból áll. Az utca felől nézve hátsó, legnagyobb 

méretű épület az iskola fő épületrésze, melyben találhatók a tantermek és az iskola működéséhez 

szükséges kiegészítő irodák, szociális helyiségek. Ez a rész két szintes, földszint + emelet 

szintelosztású, több belső lépcsőn is átjárható. Az épületeben funkcionálisan két iskola működik, 

melyek egymástól elzártak. Az épület több külső bejárattal rendelkezik, a belső átjárók ajtóval 

elzártak, vagyis az összevont üzemeltetés költségráfordítás nélkül szükség esetén kialakítható.  

 

Az utca felől nézve bal oldali első épületrész a tornaterem. Mindkét iskolarészből belső átjárón 

elérhető. Ez a rész földszintes, a tornaterem funkciónak megfelelően nagy belmagasságú, 

öltözők, mosdók és szertárak csatlakoznak hozzá.  

 

Az utca felől nézve jobb oldali toldalékrész a konyha. Ez az épületrész is rendelkezik külső, 

önálló bejárattal, belső átjárók kialakítottak. Az épületrész földszintes.  

 

Az iskola belső képe vegyes képet mutat, a Szivárvány iskolát magába foglaló épületrészben az 

elmúlt 5 évben több belső felújítás történt. A külső nyílászárók nagyrésze cserélve lett, a belső 

részeken a termek és a vizes blokkok többsége felújításra került, néhány helyen felújítás alatt 

van. Több helyen klíma került felszerelésre. A Sportiskola belső területein is állagmegóvó 

karbantartásokat végeztek.  

  

konyha földszint 241,79

Szivárvány iskola földszint 1927,07

Szivárvány iskola emelet 774,83

Sportiskola földszint 567,91

Sportiskola emelet 768,59

Összesen 4280,19

Összesítés
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4. AZ INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSE 
 

 

4.1. Ingatlanforgalmi helyzet (forrás: Magyar Nemzeti Bank) 

 

 2020. év végére, a várakozásoknak megfelelően, a budapesti irodapiac kihasználatlansági rátája 

9,1 százalékra nőtt, a ráta emelkedését a lecsökkent bérleti kereslet és az új átadások magas 

volumene eredményezte. 2020-ban az irodapiaci átadások történelmi csúcsot értek el és a 

következő két évben is jelentős, 12 százalékos állománybővülést vetítenek előre az épülő 

projektek. 2020-ban éves alapon 45 százalékkal csökkent a budapesti irodapiac bérlői kereslete, 

de a lecsökkent kereslet egyelőre nem járt az átlagos kínálati bérleti díj csökkenésével, és a 

fejlesztők is tartják a bérleti díjakat. Ugyanakkor, ha tartósan alacsony marad a kereslet, az egyre 

nagyobb nyomást helyezhet a bérleti díjak csökkenésére. Az irodaterületek iránti kereslet 70 

százaléka a piaci szolgáltató, főként a telekommunikációs szektorból érkezett 2020-ban. A 

közép-kelet-európai régió valamennyi fővárosában nőtt az irodapiaci kihasználatlanság, a 2019. 

év végi 5 százalékhoz közeledő szintek helyett, 2020 végére már inkább 10 százalék körül 

szóródtak a ráták. 

 

2020 szeptembere óta újra folyamatos növekedést mutat az otthoni vagy távoli munkavégzés 

aránya. Az első hullámot követő nyári csökkenés után folyamatosan nőtt a távmunkában vagy 

otthonról dolgozók aránya. Míg a teljes foglalkoztatottságon belül 9 százalék, addig a szellemi 

foglalkozásúak létszámához viszonyítva 19 százalék volt 2020. decemberben az országos arány, 

ami 2021. januárban tovább emelkedett. Az otthoni munkavégzés Budapesten a leggyakoribb, a 

fővárosban 30 százalékot is elérhet az otthonról dolgozók aránya, a szellemi foglalkozásúak 

tekintetében pedig 40 százalékot is. Az ágazatokat vizsgálva megállapítható, hogy az információ 

és kommunikáció, a szakmai, műszaki és tudományos tevékenység, valamint a pénzügyi és 

biztosítási tevékenység területén volt a legmagasabb az otthonról dolgozók aránya. Ezekben az 

ágazatokban a munkavállalók közel egyharmada dolgozott rendszeresen vagy alkalmanként 

távmunkában 2020 harmadik negyedévében.  
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2020 végére a budapesti irodapiac kihasználatlansági rátája 9,1 százalékra nőtt, és előretekintve 

is növekedés várható. Év végére a budapesti modern irodák állománya 3,9 millió négyzetméterre 

nőtt, 232 ezer négyzetméter új irodaterületet adtak át, ami a 2019. év végi állomány 6,3 

százalékának felel meg és 10 éves rekordot jelent. A koronavírus-járvány által okozott gazdasági 

sokk az irodabérbeadási tranzakciók éves volumenét jelentősen (45 százalékkal) csökkentette. A 

bérbeadott irodaállomány változásával mért keresleti kategória, a nettó piaci felszívás3 65 ezer 

négyzetméteres éves szintjéhez képest, több mint háromszoros volt az új átadások volumene, ami 

az átlagos kihasználatlansági ráta növekedését eredményezte. Ez utóbbi mutató 2020 során 3,5 

százalékponttal, év végére 9,1 százalékra növekedett. Előretekintve a következő negyedévekben 

a koronavírus elleni megfelelő átoltottság eléréséig még visszafogott irodakeresletre lehet 

számítani, ami a jelentős volumenű új átadások mellett a kihasználatlansági rátát 10 százalék fölé 

fogja emelni. 2020-ban az irodabérleti díjak nem csökkentek, de az üres területek várható 

növekedése, valamint a tartósan alacsony kereslet egyre nagyobb nyomást helyezhet a bérleti 

díjak mérséklődésére. Ugyanakkor a LITT szakembereinek véleménye szerint a felépülő irodák 

idővel feltöltődnek alacsonyabb kereslet mellett is, így inkább a gyengébb minőségű ingatlanok 

bérleti díjaiban várható csökkenés a kihasználatlanság növekedése mellett. 

 

 
 

Az irodapiaci kereslet középtávú kilátásai és a főváros irodákkal való ellátottsága 

 

A Lakás- és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testület 2021. márciusi ülésén többek között az irodapiac 

aktuális helyzetét, kilátásait is áttekintette. A Testület tagjai szerint a koronavírus-járvány 

hatására az irodapiacon jelentősen csökkent a bérletre kínált területek iránti kereslet, a bérlők 

elbizonytalanodtak. Előre tekintve a kereslet kapcsán további intő jel, hogy több esetben is 

előfordult, a bérlők végül 30–35 százalékkal kisebb irodaterületre szerződtek a járványidőszakot 

megelőző terveikhez képest. Az egyik szakértő szerint az úgynevezett hibrid (részben irodai, 

részben otthoni/ távoli) munkavégzés („hybrid office”) fog majd eluralkodni, és összességében 

0 és 10 százalék közötti keresletcsökkenésre számítanak.  
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A piaci szereplők között a nagyfokú bizonytalanság mellett ugyanakkor egyetértés volt abban, 

hogy rugalmasságot kell beépíteni a bérleti szerződésekbe. Sok cég heti egy nap otthoni 

munkavégzést megenged, ami önmagában 20 százalékos keresletcsökkenést eredményezne az 

irodák iránt. Ezt kompenzálja valamelyest a kisebb ültetési sűrűség iránti igény, az elkövetkező 

években várható, 3–4 százalékos növekedés az irodai dolgozók létszámában a szellemi 

foglalkoztatottak számának emelkedésével, illetve, hogy nemzetközi összevetésben továbbra is 

viszonylag kevés a meglévő hazai irodaterület. Összességében az utóbbi két tényező öt év alatt 

kompenzálhatja az otthoni munkavégzés miatti keresletcsökkenést. Az egyik szakértő szerint 

további érvek az irodai környezet fontossága mellett, hogy a fiatal tehetségek karrierépítése, a 

kreativitás kibontakozása és a kapcsolatok építése csak korlátozottan tud működni távoli 

munkában, ezeket az irodai környezet hozhatja elő. Jelenleg az irodák iránti igények 

csökkentésének hátterében a koronavírus-járvány okozta veszteségek mérséklése, a költségek 

csökkentése áll. A hosszú távú működés fenntartása és a fejlődés szempontjából azonban a 

humán tőke gyarapítása fontosabb tényező lehet. 

 

Az irodapiacon a bérleti díjakban egyelőre nagy visszaesés nem tapasztalható és a fejlesztők is 

tartják a bérleti díjak szintjét. Várakozásuk, hogy a fejlesztéseket tekintve a szegmensben 

mérséklődik a lendület, az átadások volumene csökkenni fog és a felépült irodák idővel 

alacsonyabb kereslet mellett is, de feltöltődnek bérlővel.  

 

Egy régió, város irodaállományának nagyságát az ott működő, betelepedő vállalkozások, 

intézmények igényei határozzák meg, amelynek számszerűsítése nehezen becsülhető. 

Ugyanakkor elméleti szinten a rendelkezésre álló munkaerő egy felső korlátját jelenti a 

racionálisan megépíthető irodaállománynak. Az európai nagyvárosi régiók irodaállományát a 

legalább középfokú végzettséggel rendelkező népesség arányában vizsgálva, Budapest az 

irodaellátottsági rangsor végén szerepel, 2,52 négyzetméter egy főre eső területtel. Ezt a szintet 

a vizsgált fővárosi régiók közül csak Bukarest (2,36 négyzetméter/fő) múlja alul. A visegrádi 

országok között a legalább középfokú végzettséggel rendelkező népesség arányában, a Pozsony 

fővárosi régió rendelkezik legtöbb (5,13 négyzetméter/ fő) irodaterülettel, ami már a vizsgált 

európai fővárosok átlagos szintjét is meghaladja. Globális pénzügyi, gazdasági központ jellege 

ellenére London régióban relatíve kevés, európai átlag alatti az egy főre eső irodaterület, míg 

Brüsszelben és Párizsban a nemzetközi intézmények jelenléte járul hozzá a kiugró értékekhez. A 

másodlagos városi régiók közül a német nagyvárosok és Milánó irodaellátottsága a fővárosok 

viszonylatában is a legmagasabb szintek közé tartozik. 
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Az egy főre eső irodaterületek európai összehasonlítása összességében azt sugallja, hogy a 

munkaerőben lévő potenciálhoz képest Budapesten és agglomerációjában van még tér további 

fejlesztések előtt. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy az országok között eltérő lehet az 

egyes gazdasági ágazatok irodapiaci jelenléte, kereslete. További irodafejlesztések 

létjogosultságát egyes LITT tagok információi is megerősítik, miszerint a jelentős irodaterület- 

igénnyel fellépő nemzetközi bérlők, többnyire SSC-k (Shared Service Center) tenderein 

Budapest továbbra is versenyben van a régió városaival és az elkövetkező időszakokban több 

ilyen bérlet megkötésére is számítanak. 

 

 

 

4.2. Az ingatlan értékbecslése költségalapú módszerrel 

 

Első lépésben a telek értékét határoztuk meg összehasonlító módszerrel. Az összehasonlító 

táblázatban részletesen követhető az elemző munka folyamata.  Az összehasonlított ingatlanok 

kínálati áraiból következő fajlagos árakat az elsődleges adottságok (jogi helyzet, időtényező, stb.) 

szerint azonos értékelési alapra hoztuk.  

A vizsgált ingatlan értékét befolyásoló pozitív és negatív értékképző tényezőket a következő 

jellemzőkkel vettük figyelembe: úgymint fekvés, közlekedés, megközelíthetőség, 

használhatóság, infrastrukturális környezeti adottságok, közművesítettség, környezeti 

szomszédság, fejleszthetőség, környezeti ártalmak stb. 

 

 

 

 

 

 

 



   

Értékelt ingatlan: 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12.                                    Hrsz: 177411/3 
 

 Készítette: C&H Plus Kft 1141 Budapest, Vágújhely u. 3.     16      

 

       Fajlagos telekár meghatározása:  

 

  Értékelt ingatlan K1 K2 K3 

helyszín  

Budapest           

XX. ker  

Pöltenberg utca 

Budapest 

XX.ker.  

Nagykőrösi út 

Budapest    

XVIII. ker. 

Gloriett telep 

Budapest         

XX. ker.        

Béga utca 

leírás 

szabálytalan alakú, 

sík felszínű, 

összközműves. 

Intézményi terület , 

35% beépíthető 

M5 felhajtójánál, 

szabályos alakú, 

sík, ipari terület, 

víz, villany 

közmű, 45% 

beépíthető 

szabályos alakú, 

sík felszínű, 

összközmű az 

utcában, 

gazdasági - 

kereskedelmi - 

szolgáltató terület, 

45% beépíthető 

M5 felhajtójánál 

szabályos alakú, 

sík felszínű, 

összközmű az 

utcában, 

gazdasági - 

kereskedelmi - 

szolgáltató terület, 

40% beépíthető 

forrás   ingatlan.com ingatlan.com ingatlan.com 

időpontja   2021 08 2021 08 2021 08 

terület (m2) 10450              9 387                  9 000                  5 936     

Kínálati ár       417 900 000         315 000 000         150 000 000     

Kínálat / adásvétel   -20% -20% -15% 

fajl ár (Ft/m2)               35 615                 28 000                 21 479     

Értékmódosítások         

telekméret   0% 0% 20% 

beépíthetőség   -10% -10% -5% 

felszín / alak   -10% -10% -10% 

közművek   5% 10% 10% 

elhelyezkedés   0% 0% 0% 

M5 közelsége   -5% 0% -5% 

egyéb:   0% 0% 0% 

Összesen   -20% -10% 10% 

Módosított alapár 

(Ft/m2) 
25 773 28 492 25 200 23 627 

Módosított alapár, 

kerekítve (Ft/m2) 
25 800       

 

 

A telekérték megállapítás 

TÉ  10 450m2 25 800,- Ft/m2         269 610 000,- Ft 

Összesen kerekítve:   269 600 000,- Ft 
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Épületek értékbecslése költségalapú módszerrel 

 

A felépítmény értékének megállapításának elfogadott módszere a nettó pótlási értékkel történő 

értékmeghatározás. Ebből a műszaki- és egyéb értékmódosító tényezők alkalmazása után az 

aktuális használati érték viszonylag biztonsággal számítható (az avulás az idő múlása miatti 

értékcsökkenés).  

Három fő eleme: - fizikai romlás 

   - funkcionális avulás 

   - gazdasági (környezeti) avulás/piaci avulás 
 

A felépítmények fajlagos nettó pótlási költségét a Komplex Építőipari Árgyűjtemény Kézikönyv 

2020. évi indexelt adatai alapján vettük figyelembe.  

A fizikai romlás esetében szemrevételezéses vizsgálattal határoztuk meg az egyes épületrészek 

csoportosított főbb szerkezeteinek romlását. 

Funkcionális avulás miatti korrekciót akkor kell alkalmazni, ha a felépítmények kialakítása a mai 

kor követelményeinek csak részben felel meg. (A funkcionális avulás a gazdaságtalan, 

korszerűtlen megoldásokat jelenti.) 

A gazdasági (környezeti avulás) vizsgálatakor az épületállomány környezetéhez viszonyított 

jellegét, egymáshoz viszonyított elrendezését, heterogén vagy homogén összetételét, az 

ingatlanra és környékére megállapított építésügyi szabályozásokat, a jellemző gazdasági 

folyamatokat (válság vagy konjunktúra) vehetjük figyelembe.  

A telek felszereltségéhez tartozó építmények (kerítés, térburkolat, tűzi víztároló, térvilágítás, 

stb.) értékét a telek értékébe beszámítottuk.  

 

 

 

  Alapterület 
Bruttó pótlási 

költség 
  

(Avulás) 

Készültség 
    

 Nettó pótlási 

költség  

  ( m2 ) ( Ft / m2 ) ( Ft ) Fizikai Fukcionáli
s 

Piaci  ( Ft )  

        ( % ) ( % ) (%)   

iskola           4 280,00     170 000 727 600 000 50% 20% 40%      174 624 000     

összesen                  174 624 000     

telek                  269 600 000     

összesen                  444 224 000     

                

Ingatlan mindösszesen kerekítve   444 200 000     

 

 

 

Az ingatlan értéke költségalapú módszerrel kerekítve: 

                                         Telek értéke                  :  269 600 000,- Ft 

                                         Épület értéke                :  174 600 000,- Ft 

                                         Összesen                        :  444 200 000,- Ft 
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4.3. Az ingatlan értékbecslése hozamszámításon alapuló módszerrel 

 

 Bérbeadással hasznosítható ingatlanoknál - a valós piaci érték optimális megközelítése 

érdekében - a jövedelemtőkésítési módszert is alkalmazzuk.  

A hozamelvű módszer az ingatlan jövőbeli hasznai és az ezek megszerzése érdekében felmerülő 

kiadások különbségéből (tiszta jövedelem) vezeti le az értéket. Az érték megállapítása azon az 

elven alapul, hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a belőle származó tiszta jövedelmek 

jelenértéke.  

A módszer alkalmazásánál megbecsüljük az ingatlan várható bevételét, mellyel szembe állítjuk 

a kihasználatlanságból adódó veszteséget, és a bérbeadót terhelő felújítási, menedzselési és egyéb 

költségeket. A kapott jövőbeni tiszta jövedelmek jelenértéke alkotja az ingatlan értékét. Jelen 

esetben tényleges bevételi adatok ismeretében a direkt tőkésítési módszer alkalmazható. Az 

elemzések során alkalmazott tőkésítési rátát lehetőleg azonos jellegű ingatlanokra vonatkozó 

ingatlanpiaci tényekből, - bérleti és eladási árakból - vezetjük le, valamint figyelembe vesszük a 

kialakult banki ajánlásokat is. 

Hozamszámításos értékelésnél a telek értékhányada beletartozik a hozadéki értékbe, hiszen a 

felépítményeket csak a hozzájuk tartozó földterülettel együttesen lehet bérbe adni.  

 

Az érték meghatározását direkt tőkésítési módszerrel határoztuk meg az alábbiak alapján: 

 

- az ingatlant jelenleg bérbeadással hasznosítják, a bérleti szerződést nem bocsájtották 

rendelkezésünkre, a bérleti díjat piaci bérleti díjak alapján határoztuk meg. 

- az üzemelés költségei a bérlőre átháríthatók. 

- az ingatlanadót és biztosítási költséget a tulajdonos fenttartási költségeinél kalkuláltuk.  

- Az épület fenntartási költségeit és a menedzselési költségeket tapasztalataink alapján 

határoztok meg. 

- az érték meghatározásánál 10 %-os tőkésítési rátával számoltunk. 

 

 

Tőkésítési ráta levezetése:  
  % 

fix kamatozású, 10 éves lejáratú államkötvény normál kamata * 3,0% 

infláció mértéke * 4,1% 

fix kamatozású, 10 éves lejáratú államkötvény reálkamata -1,1% 

ingatlanpiaci kockázat prémiuma 2,6% 

ingatlan típus kockázat 3,0% 

regionális kockázat 2,0% 

értékelt ingatlan műszaki, funkcionális, értékesíthetőségi kockázata 3,5% 

alklamazott tőkésítési ráta : 10,0% 
*Forrás:MNB 
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Bérleti díj meghatározása:  

 
  Értékelt 

ingatlan 

K1 K2 K3 

helyszín Budapest 

XX.ker 

Pöltenberg u. 

Budapest 

XIX.ker. Üllői 

út 

Budapest X. ker. 

Fertő u. 

Budapest X. 

Száva 

leírás közepes 

műszaki 

állapotú, fszt 

+ emelet 

szintelosztású 

iskolaépület, 

konyhával és 

tornateremmel 

jó műszaki 

állapotú 

irodaépület,  

portaszolgálattal, 

lifttel, 

melegkonyhás 

büfével 

jó műszaki 

állapotú 

irodaépület, 

szociális 

helyiségekkel, 

portaszolgálattal, 

lifttel 

jó műszaki 

állapotú 

irodaépület, 

szociális 

helyiségekkel, 

portaszolgálattal, 

lifttel 

forrás   ingatlan.com ingatlan.com ingatlan.com 

időpontja   2021 08 2021 08 2021 08 

alapterület (m2) 4280                  6 000                      1 634                       1 800     

Bérleti ár (Ft/ hó)             8 520 000               2 900 350                 4 153 

500     

kínálati korrekció   -15% -15% -15% 

fajl ár (Ft/m2)                    1 207                      1 509                       -.é1 

961     

Értékmódosítások         

építési mód   -5% -5% -5% 

műszaki állapot   -10% -10% -15% 

saját telek / 

telekméret 

  10% 10% 10% 

 alapterülete   15% -15% -15% 

funkciók   -5% -5% -5% 

infrastruktúra   0% 0% 0% 

elhelyezkedés   0% 5% 5% 

gépészet/felszereltség   -5% -5% -5% 

Összesen   0% -25% -30% 

Módosított alapár 

(Ft/m2) 

1 237 1 207 1 132 1 373 

Módosított alapár, 

kerekítve (Ft/m2) 1 237 
      

 
            Bérleti díj számításánál 355 Ft/EUR árfolyammal kalkuláltunk. 

 

           Számítás eredményeként a bérleti díj: 1237Ft/m2/hó + Áfa           
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Érték megállapítása direkt tőkésítéssel: 

 

 
 

Bevételek   Fajlagos 

mennyiség 

 Összeg  

A bérletileg hasznosítható terület   Funkció/1. iroda (m2) 4280              1 237     

A bérletileg hasznosítható terület   Funkció/2       -  
 

  

Bérleti díj  Funkció/1. (Ft/m2/hó)   
 

       5 294 360     

Bérleti díj  Funkció/2. (Ft/m2/hó)   
 

  

Éves bevétel   
 

     63 532 320     

Kihasználtság   80%   

Figyelembe vehető bevétel Ft/m2/év)   
 

     50 825 856     

Költségek   
 

  

A tulajdonos fenntartási költségei 

(Ft/év) 

Az éves bevételek arányában 5%        2 541 293     

Menedzselési költségek ( Ft/év) Az éves bevételek arányában 2%           762 388     

Felújítási költségalap ( Ft/év) Pótlási költség %-ában 1%        7 276 000     

Egyéb költségek ( Ft/év)   
 

                  -       

Összes éves költség ( Ft/év)   
 

     10 579 681     

Éves üzemi eredmény (Ft/év)          40 246 175     

Tőkésítési ráta     10% 

Tőkésített érték        402 461 754     

Befektetési kiadások (hasznosításhoz szükséges ráfordítások összesen Ft )     

Az ingatlan hozadéki értéke (Ft)        402 461 754     

Az ingatlan hozadéki értéke kerekítve (Ft)      402 500 000     

 

 

 

 

Az ingatlan értéke hozamszámoláson alapuló módszerrel kerekítve: 

 

                                               402 500 000,- Ft 
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4.4. Az ingatlan értékbecslése összehasonlító módszerrel 

 

A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés során a vizsgált ingatlanra jellemző 

körből kiválaszthatóak az összehasonlításra alkalmas ingatlanok, és meghatározható ezek 

fajlagos alapértéke. A különféle értékmódosító tényezők elemzése után megállapítható a 

kiigazított fajlagos alapérték. A végső érték számítása az átlagos korrigált fajlagos érték és az 

ingatlan mérete szorzataként adódik.  

Telephelyek összehasonlító vizsgálata csak nagy óvatossággal történhet, ugyanis az 

épületállományok túlnyomórészt eltérő életkorúak, építésmódúak és az egyes telephelyeken 

belül a funkciók aránya is eltérő. A korrekciók elvégzése során nincs lehetőség az épületek 

egyenkénti összehasonlítására, legtöbbször csak általános tulajdonságok – mint az épületek 

életkora, korszerűsége, a telek közművesítettsége, infrastruktúrája, elhelyezkedése – vethetők 

össze.  

Tájékozódásul leginkább az épület m²-re vetített egységára lehet alkalmas, amelyet a fent 

felsorolt tényezőkkel módosíthatunk.  

 

Mivel a rendelkezésre álló adatbázisokban az értékelendő ingatlanokhoz hasonló jellegű ingatlan  

adásvétele nem szerepel, ezért az érték meghatározásánál kínálati adatokból indultunk, melyeket 

megvizsgálva, az összehasonlításra leginkább megfelelő ingatlanokat választottuk.  

 

Budapest, X. kerület, Jászberényi út 

Felújítandó 3 szintes épület, alkalmas irodaháznak, rendelőnek, cégközpontnak, 

munkásszállónak, idősek otthonának. 

Két szintje felújítás alatt ál, jelenleg visszabontott állapotú.  

Alapterülete: 1245 m2 

Kínálati ár: 100 millió Ft + Áfa 

 

Budapest, X. kerület, Jászberényi út 

Felújítandó 5 szintes irodaépület. Önálló belső, valamint egy külső lépcsőházzal, dupla lifttel 

rendelkező, felújítandó épület. 

Alapterülete: 2283 m2 

Kínlati ár: 200 millió Ft – Áfa 

 

Budapest, XX.ker. Kossuhfalva 

Eladó a 20. kerületben 2022 m2 felépítmény, 3006 m2 alapterületű telken, közel Erzsébet 

városközponthoz, közel a Belvároshoz, kitűnő infrastruktúrával rendelkező területen. 

1436 nm fő épület 3 szinten, több utcai, és kerti bejárattal. 1980-ban épült, pár éve felújították. 

310 nm egyszintes épület, jelenleg belsőépítészeti üzem. 

276 nm könnyűszerkezetes csarnok, szintén üzem.  

Kínálati ár: 220 millió Ft + Áfa 

 

(Forrás: Ingatlan.com) 
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  Értékelt 

ingatlan 

K1 K2 K3 

Helyszín .  Budapest          

XX .ker.          

Pöltenberg utca 

Budapest                

X. ker.     

Jászberényi út 

Budapest              

X. Ker.  

Jászberényi út 

Budapest            

XX. ker. 

Kossuthfalva 

leírás 

közepes műszaki 

állapotú, fszt + 

emelet 

szintelosztású 

iskolaépület, 

konyhával és 

tornateremmel 

osztatlan közös 

tulajdonú telken 

elhelyezkedő, 

részben  

visszabontott 

állapotú irodaház 

osztatlan közös 

tulajdonú telken 

elhelyezkedő, 

közepes állapotú 

irodaház 

közepes állapotú, 

nagy méretű 

irodafunkcióval, 

raktárral és 

műhellyel rendelkező 

részben 

könnyűszerkezetes 

telephely 

forrás   ingatlan.com ingatlan.com ingatlan.com 

időpontja   2021 08 2021 08 2021 08 

épület terület m2         4 280,00          1 245                     2 283                      2 022     

telekterület m2            10 450                           -        -                   3 006     

kínálati ár (Ft)          100 000 000            200 000 000            220 000 000     

kínálat / adásvétel   -15% -15% -15% 

fajl ár (Ft/m2)                  68 273                    74 463                    92 483     

Értékmódosítások         

alapterület   -20% -10% -10% 

telekméret   35% 35% 25% 

elhelyezkedés   5% 5% 0% 

műszaki állapot   15% 0% 0% 

építési mód   -5% -5% -5% 

jogi jelleg   5% 5% 0% 

infrastruktúra   0% 0% 0% 

funkciók   -5% -5% 0% 

egyéb:   0% 0% 0% 

egyéb:   0% 0% 0% 

Összesen   30% 25% 10% 

Módosított alapár 

(Ft/m2) 

94 522 88 755 93 079 101 731 

Módosított alapár, 

kerekítve (Ft/m2) 

95 000 

      

 
  Nettó m2  Fajlagos alapár 

Ft/m2 

Beszámítás 

mértéke % 

Korr. alapár Ft 

Ft / m2 

iskola            4 280,00     95 000 100% 95 000 406600000 

Összesen: 
        406 600 000 

Építményérték mindösszesen kerekítve 406 600 000 
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Az ingatlan értéke összehasonlító módszerrel kerekítve: 

 

                                                406 600 000,- Ft 

 

 

 

 

4.5. Az ingatlan alternatív hasznosítása 
 

Az ingatlan jellegéből adódóan bármilyen oktatási célra, irodakén, cégközpontként, orvosi 

rendelőként hasznosítható. Az épület akár a jelenlegihez hasonlóan, akár más beosztásban több 

traktusra is osztható, az egyes részek önálló utcafronti bejáratot is kaphatnak, saját telekrésszel. 

 

 

SWOT analízis 

 

Gyengeségek  Erősségek 

Kedvezőtlen telek alak A kerület főútja melletti elhelyezkedés 

 
 A városból kivezető utak, M0-ás körgyűrű     

közelsége 

Lehetőségek Kockázatok/Veszélyek 

Megosztva is hasznosítható Felújítandó műszaki állapot 

 

 

4.6. Az ingatlan végső értékének meghatározása kerekítve 

 

   Költség alapú megközelítéssel:   444 200 000,- Ft 

                        Hozam alapú megközelítéssel:  402 500 000,- Ft 

                        Összehasonlító megközelítéssel:  406 600 000,- Ft 

 

Elégséges számú összehasonlító adat birtokában a végső érték szempontjából az összehasonlító 

megközelítés eredményét fogadjuk el, mely legjobban tükrözi az ingatlan forgalmi értékét.  

 
 

Az ismertetett vizsgálat szerint az 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. 177411/3 Hrsz. 

alatti kivett középiskola udvar megnevezésű ingatlan  

becsült forgalmi értéke kerekítve:  
 

406 600 000,- Ft  
 

azaz négyszázhatmillió-hatszázezer forint 

 

A megállapított érték Áfá-t nem tartalmaz. 
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5. MEGJEGYZÉSEK 

 

5.1.  Az értékbecslés időpontjában 2021.08.25.-i dátumú tulajdoni lap állt rendelkezésünkre.  

5.2.  Az értékbecslés eredménye per- és tehermentes, jogtiszta ingatlanra vonatkozik. 

5.3.  Az értékbecslés során a szemrevételezéses diagnosztika módszerét alkalmaztuk. 

5.4.  A helyszíni szemle során környezetszennyezést nem tapasztaltunk. 

5.5. Jelen értékbecslés a szemle napjával megegyező fordulónaptól számított hat hónapig, vagy 

az értékbecslés körülményeinek jelentős megváltozásáig érvényes. 

5.6   Az értékbecslés 2 példányban készült. 

 

 

 

Budapest, 2021. augusztus 30. 

 

 

 

 

                 
                                                                Kőhalmi Sándor     

                                                                        ingatlanvagyon – értékelő        

                                                                   ny.szám: 4830/2006    

   

 
 

 

Mellékletek 

 

 térképrészlet 

 fotók 

 tulajdoni lap 

 hivatalos térképmásolat 

 helyiséglista, alaprajz 

 működési engedély 
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Utca    Utca 

  
Szomszéd    Szomszéd 

  
Homlokzat    homlokzat 

  
Homlokzat    Homlokzat 
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Homlokzat    Homlokzat 

  
Homlokzat    Homlokzat 

  
Homlokzat    Homlokzat 

  
Kert – műfüves focipálya, játszótér 
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Kert 

  
Parkolók 

  

Szivárvány iskola 

  
Előtér    Folyosó 

  
Iroda    Iroda 
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Iroda    Iroda 

  
Konyha    Terem 

  
Konyha    Terem 

  
Terem    Terem 
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Folyosó    Előtér 

  
Bejárat    Lépcsőtér 

  
Tankonyha 

  
Tankonyha    Könyvtár  

 

 

 

 

 



   

Értékelt ingatlan: 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12.                                    Hrsz: 177411/3 
 

 Készítette: C&H Plus Kft 1141 Budapest, Vágújhely u. 3.     32      

 

 

  
Szertár    Tornaterem 

  
Porta    Orvosi szoba 

  
Raktár    Étkező 

  
Lépcső    Terem 
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Terem    Előtér 

  
Terem    Terem 

  
Terem    Terem 

  
Terem    Iroda 
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Terem    Mosdó  

  
Wc   Radiátor 

  
Wc    Wc 

 

Sport iskola 

 

  
Iroda    Iroda 
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Iroda     Iroda 

  
Iroda    Terem 

  
Terem     Terem 

  
Folyosó    Terem 
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raktár   terem 

  
Lépcső    Előtér 

  
Folyosó    Terem 

  
Terem    Terem 

 

 

 

 

 



   

Értékelt ingatlan: 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12.                                    Hrsz: 177411/3 
 

 Készítette: C&H Plus Kft 1141 Budapest, Vágújhely u. 3.     37      

 

  
Terem     Iroda 

   
Wc 

  
Wc    Zuhanyzó 

  
Radiátor    Nyílászáró 

 

Konyha 
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Előkészítő    Mosogató 

  
Konyha    Mosogató 

  
Mosogató    Mosdó 

  
Wc    Öltöző  
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Raktár    Raktár 

  
Hűtő 

  
Folyosó    Raktár 

  
Tároló    Iroda 

Mérők 
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Vízóra     Gázóra 

  
Gázóra    Villanyóra 

Sérülés 
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Konyha 
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Szivárvány iskola 
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Sportiskola 
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konyha földszint 241,79

Szivárvány iskola földszint 1927,07

Szivárvány iskola emelet 774,83

Sportiskola földszint 567,91

Sportiskola emelet 768,59

Összesen 4280,19

Összesítés
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