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VIZSGÁLATI ÖSSZEFOGLALÓ 

Megbízás 

Az értékelő társaság:  Bering Stúdió Kft. 
Szakértő(k) neve: Tóth Péter, dr. Török Tamás 

Az értékbecslés zárása: 2020.12.28. 

Az értékbecslés hatálya: 2021.03.28. 
A vizsgálat célja  forgalmi érték megállapítása értékesítéshez 

Megbízó: Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal (1024 Bp., Mechwart liget 1.) 

Az ingatlanok adatai   
Az ingatlanok megnevezése: lakóház, udvar fszt/3-as lakrész 

Az ingatlanok címe: 1028 Budapest, Váry köz 9. fszt/3. (54224/2 hrsz.) 

Az ingatlanok leírása: Telek  0 db 0 m2 Épület 1 db 65 m2 
Vizsgálatunk tárgya Budapest, II. kerület, Pesthidegkút-Ófalu városrészében, a Váry köz mentén elhelyezkedő önálló, 100%-ban önkormányzati 

tulajdonú ingatlanon található fszt/3-as lakrész, Az ingatlan természetben egy műemlék kúriával, és egy önálló 3 egységes lakóépülettel beépített, 

fejlesztési telek része.  
A környezet Pesthidegkút történelmi központja, templommal és nemesi kúriákkal, melyet kertvárosi lakóövezet szegélyez szabadonálló beépítésű 

családi és sorházakkal, kislakásszámú társasházakkal, valamint reprezentatív villákkal. A Templom utca mentén számos elhanyagolt állapotú régi 

parasztház, illetve újépítésű lakóház is áll. Az egykori kúriák közül a Forgách-Walla kúria Klebersberg Kultúrkúria néven közösségi kulturális 
intézményként újult meg, míg a vizsgált ingatlannal közvetlenül határos egykori Klebersberg kastélyban emlékházat és 29 szobás vendégházat 

alakítottak ki.  

A vizsgált telek észak-kelet dél-nyugati hossztengelyű, szabálytalan sokszög alakú. A déli telekhatár a telken álló műemlék Váry-Sazbó kúria 
épületének körvonala, ami lehetetlenné teszi az épület elegáns timpanonos főbejáratának használatát, amennyiben a szomszédos 54224/1 hrsz-ú 

telek a vizsgáltétól eltérő tulajdonos kezébe kerül. A telek közterülettel déli oldalán érintkezik (Váry köz), a terület ezen a szakaszon kötelező 

szabályozással érintett, a közúthoz csatolandó telekrész mérete 246 m2, míg a déli telekszomszédtól (54224/1 hrsz) a vizsgált telekhez csatolandó 
telekrész mérete 65 m2. Az ingatlant keletről telepes beépítésű terület, északról és nyugatról családi házak telkei határolják. A telek felszíne déli 

irányba lejt, az dús növényzettel sűrűn benőtt, és kerítetlen. Az ingatlan beépített azon egy az 1830-as években épült klasszicista kúria és egy önálló 

lakóház áll. A telek beépítetlen része részben gondozott, 3 szintű növényzettel beültetett, illetve benőtt. A közterületen (Váry köz) a csatorna 
kivételével minden közmű elérhető. A vizsgált ingatlanra az e-közmű adatbázis szerint az elektromos áramot bevezették, egyéb közművet azonban 

nem. A vizsgált lakrészt tartalmazó épület vélhetően 1930-as években épülhetett, hagyományos tégla szerkezetű, fa szerkezetű nyeregtetővel és 

cseréppel fedett. Az épület hosszfőfalas rendszerű, három egymás melletti földszinti lakást tartalmaz. A vizsgált lakrész az épület keleti oldalán 
található. A bérleti szerződés szerint a lakrész 2 szobával, konyhával és zuhanyzó WC-vel rendelkezik. A lakrész felújított állapotú, a lakóépület 

egyéb részei felújítandó állapotúak. 

A vizsgált ingatlanra vonatkozóan Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a Bp., II. Kerületi Városrendezési és Építési 
Szabályzatról szóló 28/2019. (XI. 27.) rendelete és mellékletei (továbbiakban: KÉSZ) a következő helyi településrendezési előírásokat 

tartalmazzák. A KÉSZ 1. melléklete (Övezeti terv) a tárgyi ingatlant az Lke-2/AI/SZ-9-jelű, kertvárosias építési övezetbe sorolja.  

A vizsgált ingatlan hasznosítását, beépítési lehetőségeit a hatályos kerületi szabályozási terv - 28/2019. (XI. 27.) - és mellékletei szabályozzák 
(továbbiakban: KÉSZ), ezek alapján a tárgyi ingatlant az Lke-2/AI/SZ-9-jelű, kertvárosias építési övezetbe sorolt. A telekhatár rendezésre szorul, a 

rendezést követő telekterület 5158 m2. A telek szabadonállóan, a felszínen 25%-os mértékben építhető be, 0,75 általános szintterületi mutató és 7,5 

m-es utcai épületmagasság megtartása mellett. A létesíthető bruttó szintterület a műemlék kúriaépület (345 m2) megőrzése mellett 2834 m2, ami 
földszint, emelet, beépített tetőtér szintelosztással helyezhető el. Az övezeti előírások szerint az ingatlanon lakófunkció nem helyezhető el, azon a 

lakossági alapellátásához szükséges (oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális, valamint igazgatási intézmény), valamint az alapintézmény 

működtetéséhez szükséges kiegészítő funkciók, illetve szolgálati lakás helyezhető el. 
A vizsgált ingatlanon álló műemlék kúria épület (1) információnk szerint elhagyatottan áll, semmilyen formában nem hasznosított. Az önálló 

lakóépület 3-as számú, 2 szobás, 65 m2-es lakása határozatlan idejű bérleti szerződéssel hasznosított. A bérleti díj 440 Ft/m2/hó, összesen 28 600 

Ft/hó, ami messze elmarad a piacon elérhető bérleti díjaktól. 
Egy esetleges alternatív hasznostás esetén a vizsgált lakrészt is tartalmazó (2)-es lakóépület bontandó, a telek optimális beépíthetőségének minél 

magasabb kihasználása érdekében, a műemlék kúriaépület megőrzése mellett. A bérbe adott lakrészt az értékelés során, a lakásbérleti szerződés 

rendelkezéseire tekintettel, mely a telek bérletéről nem rendelkezik, a társasházi lakásokkal azonos módon kezeljük. A nyilvántartás szerint a 
vizsgált ingatlan lakóingatlan, a becsült érték 0% ÁFÁ-t tartalmaz. A bérleti jog megváltásának értékét a lakott állapot értékéhez hasonlóan 

kalkuláljuk, mely a hazai bírói gyakorlat szerint jellemzően a fogalmi érték 50%. Mindezek alapán a bérleti jog megváltási értékeként a forgalmi 

érték 50%-át javasoljuk figyelembe venni. 

 Forgalmi érték: Bérleti jog megváltási érték 

Összehasonlító megközelítés 45 700 000 Ft 22 850 000 Ft 

Maradvány szemléletű megközelítés 32 700 000 Ft 16 350 000 Ft 

Egyeztetett érték 45 700 000 Ft 22 850 000 Ft 

A forgalmi érték egy becsült érték, mely ideális esetben a tisztességes piaci érték, azaz “az a becsült összeg, amelyen várható, hogy az értékelt 
vagyontárgy egy érdekelt vevő és egy érdekelt eladó között gazdát cserél, miközben mindkét fél kényszertől mentesen jár el, és a felek tisztában 

vannak az összes vonatkozó ténnyel, a jogegyenlőség alapján.” 

Egyéb megjegyzések  

A tanulmány a Megbízó adatszolgáltatásán alapul. A vagyontárgyak felmérése helyszíni szemlén történt, a szemle módja műszaki szemrevételezés 

volt. Méretadatokat döntően szemrevételezéssel és - a főbb méretek tekintetében - méréssel ellenőriztünk, diagnosztikai vizsgálatok lefolytatására a 

szemle nem terjedt ki. 
 

Budapest, 2020. december 28. 

 
……………………………… ……………………………… 

dr. Török Tamás 

jogász 
ingatlanforgalmi értékbecslő 

Tóth Péter 

okl. építészmérnök, okl. közgazdász, 
ingatlanforgalmi értékbecslő,  

ügyvezető igazgató 
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1. FELADATMEGHATÁROZÁS 

 

1.1. Megbízó 

 

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal (1024 Budapest, Mechwart liget 1.) 

 

1.2. A megbízás tárgya 

 

Megbízó megbízást adott a Bering Stúdió Kft. (1067 Budapest, Eötvös u. 22.) részére, hogy 

határozza meg a 1028 Budapest, Váry köz 9. szám alatti 54224/2 helyrajzi számú ingatlanon 

található fszt/3-as forgalmi értékét, valamint bérleti jogának megváltási értékét. A bérbe adott 

lakrészt az értékelés során, a lakásbérleti szerződés rendelkezéseire tekintettel, a társasházi 

lakásokkal azonos módon kezeljük. 

 

1.3. Az értékbecslés célja 

 

Forgalmi érték megállapítása lakás bérleti jogának megváltásához. 

 

1.4. Az értékelés időpontjai, hatálya 

 

- helyszíni szemle 2020. december 23. 

- értékelés zárása 2020. december 28. 

- értékelés hatálya 2021. március 28. (3 hónap) 

 

 

 

2. AZ ÉRTÉKELÉS TÁRGYI ALAPJAI, ELVEI, FELTÉTELEI 

 

2.1. Adatszolgáltatás 

 

A Megbízó a tárgyi ingatlannal kapcsolatban az alábbi írásos dokumentációkat bocsátotta 

rendelkezésünkre: 

 

- tulajdoni lap (2020.12.16.) 

- térképmásolat  

- szabályozási terv kivonata, értelmező 

- helyiségbérleti szerződés 

- fényképek a lakrészről (2020.09.02.) 

 

2.2. Szakértői módszer 

 

Az átadott írásos dokumentumok tanulmányozását követően az érintett ingatlant helyszíni 

szemle keretében, kívülről megvizsgáltuk, az ingatlanra (a megbízás rendkívül rövid 

határideje, valamint a teljesítési időbe tartozó ünnep, karácsony miatt) nem volt módunk 

bejutni. Megbízó a lakrész állapotáról fényképeket bocsátott rendelkezésünkre. 

 

A szemlén az ingatlan tulajdonosának képviselője nem vett részt. A tulajdonos képviselője 

telefonos és írásos tájékoztatást adott, az ingatlan állapotáról, illetve a használat 

tapasztalatairól.  
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A helyszíni szemlén tapasztaltakat fényképfelvételeken nem dokumentáltuk, mivel nem volt 

módunk az ingatlanra bejutni. A helyszíni szemlére, valamint a szolgáltatott dokumentumokra 

alapozva, becslés és számviteli módszerek együttes alkalmazásával végeztük az értékbecslést. 

Az értékbecslés készítése során a nemzetközi gyakorlatban elfogadott TEGOVA (The 

European Group of Valuers Association), EVS 2012, RICS (Royal Institution of Chartered 

Surveyors), illetve IVSC (International Valuation Standards Committee) irányelvei szerint 

jártunk el, továbbá figyelembe vettük az ingatlanok hitelbiztosítéki értékének 

meghatározására vonatkozó 25/1997. (VIII. 1.) PM és az 54/1997. (VIII. 1.) FM 

rendeletekben rögzített módszertani elveket. 

 

Fentiek szerint egy eszköz/ingatlan vagyoni értéke alapvetően három módszer alkalmazásával 

határozható meg, melyek az alábbiak: 

 

- összehasonlító értékelés, 

- hozamszámításon alapuló értékelés, 

- költségalapú megközelítés. 

 

A összehasonlító értékelés piaci összehasonlító adatok elemzésén alapul. Az értékelés a már 

megvalósult, konkrét és ismert adásvételi ügyletek árainak a vizsgált esetre való 

kiterjesztésével, összehasonlításával történik. 

A hozamszámításon alapuló értékelés az eszköz/ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek 

megszerzése érdekében felmerülő kiadásoknak a különbségéből vezeti le annak értéket azon 

az elven, miszerint bármely eszköz értéke megegyezik a belőle származó tiszta jövedelmek 

jelenértékével. 

A költségalapú érték-meghatározás lényege, hogy az eszköz újraelőállítási vagy aktuális 

beszerzési költségéből levonjuk az avulás és a műszaki állapot okozta értékcsökkenést, majd 

ingatlan esetén ehhez hozzáadjuk a földterület forgalmi értékelésen alapuló (piaci) értékét. 

 

A fenti módszerek közül az adott eszközhöz és célhoz leginkább megfelelő 

értékmeghatározási módot/módokat a Megbízott választja ki, a választás részletes 

indoklásával (lásd 5. fejezet). 

 

Az értékelés során a megtekintés idejében érvényes, az akkor feltárt állapotnak megfelelő 

értéket állapítottunk meg. 

 

 

2.3. Korlátozó feltételek 

 

A tanulmányban foglalt tényadatok az ingatlan-nyilvántartásból, illetve a Megbízó 

adatszolgáltatásából származnak. Ezen, - megbízhatónak vélt - információk hitelességéért a 

Megbízott felelősséget nem vállal. 

Az értékelés során Megbízott méretadatokat a főbb méretek tekintetében ellenőrzött, 

feltárásokat nem hajtott végre, a megállapításokat szemrevételezés alapján tette. 

A vagyonértékelés az 1.3. fejezetben rögzített célnak megfelelően készült, bármely egyéb 

célra történő felhasználás csak a Megbízott előzetes hozzájárulásával történhet. 

Kifejezett megbízás hiányában nem végeztünk környezetvédelmi vizsgálatot, illetve elemzést 

és nem tekintettünk át múltra vonatkozó dokumentumokat a terület szennyezettségével 

kapcsolatban. Ellenkező tájékoztatást hiányában, a jelentésben abból a vélelemből indulunk 

ki, hogy az ingatlan nem szennyezett. Ettől függetlenül azonban, ha a helyszíni szemle során, 
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vagy más, az értékbecslési jelentés készítése során elvégzett vizsgálatnál az látszik, hogy a 

terület feltételezhetően szennyezett, akkor erről Megbízót tájékoztatjuk. 

A tanulmány vagy annak részei harmadik fél, illetve a nyilvánosság elé csak a Megbízott 

írásbeli hozzájárulása mellett terjeszthetők.  

 

3. AZ INGATLAN BEMUTATÁSA 

 

Vizsgálatunk tárgya Budapest, II. kerület, Pesthidegkút Ófalu városrészében, a Váry köz 

mentén elhelyezkedő önálló, 100%-ban önkormányzati tulajdonú ingatlanon található fszt/3-

as lakrész. 

 

3.1. Azonosító adatok, jogi viszonyok (2020.12.16.) 

 

- cím: 1028 Budapest, Váry köz 9. 

- helyrajzi szám: 54224/2 

- terület (m²): 5339 

- megnevezés: kivett, lakóház, udvar 

- egyéb: Műemlék 

 

- tulajdonos: Budapest II. kerületi Önkormányzat 

- tulajdoni hányad 1/1 

- jogcím: 1991. évi XXXIII tv. 

 

- jelzálog: - 

- szolgalmak: A vázrajzon megjelölt területre vonatkozó szolgalmi jog, jogosult:  

MATÁV Rt. Budai Igazgatósága 

- egyéb: - 

 

- széljegyek: - 

* A bérbe adott lakrészt az értékelés során, a lakásbérleti szerződés rendelkezéseire 

tekintettel, a társasházi lakásokkal azonos módon kezeljük. 

A vizsgált ingatlan tulajdoni helyzete rendezett, Megbízó kizárólagos tulajdonában áll.  

Az ingatlan műemlék  

Az ingatlant közművezetési szolgalmi jog terheli, mely szóbeli tájékoztatás alapján nem 

befolyásolja az ingatlan beépíthetőségét.  

A megállapított érték per-, teher-, és igénymentes állapotra vonatkozik. 

 

 

3.2. Környezet, megközelítés 

 

A vizsgált ingatlan Budapest budai oldalán, a II. kerület külső (II) részén, Pesthidegkút-Ófalu 

városrészben fekszik  

 

A vizsgált ingatlan a Hidegkúti útról a Gazda utcán, illetve északról a Patakhegyi úton 

keresztül közelíthető meg. A környék a budai Hidegkúti régió egyik kedvelt, lakóövezete, 

mivel a térség gyakorlatilag összefüggő zöldfelület, a környezeti és zajterhelés csekély, 

emellett a közterület rendezett, az utak burkoltak, az épületek többnyire karbantartottak. A 

természet és a jó levegő kedvelői néhány percen belül elérhetik a város legnagyobb 

összefüggő erdőségeit, a Hármashatár-hegy, Hűvösvölgy, vagy akár Adyliget csendes 

kirándulóhelyeit. A tágabb környék a városban élő külföldiek által is kedvelt iskolákkal, 
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kereskedelmi és szolgáltató egységekkel (Francia Iskola Amerikai Iskola, Shop Stop, CBA 

Príma stb.) jól ellátott. 

 

A környezet jellemzően családi és sorházakkal, kislakásszámú társasházakkal, valamint 

reprezentatív villákkal szabadonállóan beépített lakóövezet. A közvetlen környezetben áll a 

Klebersberg Kultúrkúria 29 szállodai szobával. A vizsgált ingatlan közvetlen környezetében, 

a Templom utca mentén számos elhanyagolt állapotú régi parasztház, illetve újépítésű lakóház 

is áll.  

 

A tömegközlekedési ellátottság átlagos: kötöttpályás közlekedési eszköz a területet nem 

érinti, az 57-es, 64-es, 164-es és 257-es autóbuszok megállói 5-10 perces sétával elérhetők. 

Gépkocsival a terület a Hűvösvölgyi úton keresztül közelíthető meg. A Váry köz keskeny 

utca, egyidejű kétirányú közlekedésre nem alkalmas. A személygépkocsik parkolása az utcán 

korlátozott számban oldható meg. 

 

3.3. Telek  

 

A vizsgált telek észak-kelet dél-nyugati hossztengelyű, szabálytalan sokszög alakú. A déli 

telekhatár a telken álló műemlék Váry-Sazbó kúria épületének körvonala, ami lehetetlenné 

teszi az épület elegáns timpanonos főbejáratának használatát, amennyiben a szomszédos 

54224/1 hrsz-ú telek a vizsgáltétól eltérő tulajdonos kezébe kerül. A telek közterülettel déli 

oldalán érintkezik (Váry köz), a terület ezen a szakaszon kötelező szabályozással érintett, a 

közúthoz csatolandó telekrész mérete 246 m2, míg a déli telekszomszédtól (54224/1 hrsz) a 

vizsgált telekhez csatolandó telekrész mérete 65 m2. Az ingatlant keletről telepes beépítésű 

terület, északról és nyugatról családi házak telkei határolják. A telek felszíne déli irányba lejt, 

az dús növényzettel sűrűn benőtt, és kerítetlen. Az ingatlan beépített (lásd 3.5.) azon egy az 

1830-as években épült klasszicista kúria és egy önálló lakóház áll. A telek beépítetlen része 

részben gondozott, 3 szintű növényzettel beültetett, illetve benőtt.  

 

3.4. Közművek, infrastruktúra 

 

A közterületen a csatorna kivételével minden közmű elérhető. A vizsgált ingatlanra az e-

közmű adatbázis szerint az elektromos áramot bevezették, egyéb közművet azonban nem.  

 

3.5. Felépítmények,  

 

Az ingatlanon a térképmásolat szerint 2 épület áll. A déli oldalon egy szintes műemlék kúria 

áll (1), míg a telek középső részén és a nyugati telekhatáron egy 3 lakóegységet tartalmazó 

lakóépület (2).  Az értékelés tárgya a (2)-es épület fszt/3-as lakrésze. 

 

(2) lakóépület fszt/3-as lakrész  

 

Az épület hosszfőfalas rendszerű, három egymás melletti földszinti lakást tartalmaz. A 

vizsgált lakrész az épület keleti oldalán található. 

 

- szintszám:     1 (fszt) 

- nettó hasznos terület:   65 m2 lakótér  

- belmagasság:    cca. 2,5 m 
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Az épületről alaprajzzal nem, csak megbízó által rendelkezésünkre bocsátott 

fényképfelvételekkel rendelkezünk. Az épület vélhetően 1930-as években épülhetett, 

hagyományos tégla szerkezetű, fa szerkezetű nyeregtetővel és cseréppel fedett. A leírás 

szerint a lakrész 2 szobával, konyhával és zuhanyzó WC-vel rendelkezik.  

Az épület szerkezetére vonatkozó megállapításainkat a kerületi értékleltárban található 

fényképfelvételek és hasonló korú épületek szerkezeti jellemzői alapján tettük.  

 

Teherhordó szerkezetek 

Alapozás kő alapok,  

Függ. teherhordó 

szerkezet 

cca. 42 cm vastag tégla falazat 

Vízszintes teherh. 

szerkezet 

földszint fölött fa födémszerkezet,  

Tetőszerkezet  fa szerkezetű nyeregtető cserép fedéssel,  

Kiegészítő szerkezetek 

Határoló falak cca. 42 cm vastag tégla falazat, vakolt színezett felületek 

Belő térelh. falak tégla falazatok 

Válaszfalak tégla falazatok  

Lépcsőszerkezet - 

Felületképzések 

Belső falfelületek vakolt, festett  

Padlóburkolatok pvc, szőnyegpadló és kerámia 

Álmennyezetek -  

Szigetelések 

Talajnedvesség n.a.  

Tető szakaszok n.a. 

Nyílászárók 

Homlokzati ajtók, 

kapuk  

fa szerkezet, táblás kivitelben 

Ablakok műanyag ablakok hőszigetelésű üvegezéssel,  

Felülvilágítók - 

Belső nyílászárók fa szerkezetek 

Épületgépészet 

Hőellátás n.a. vélhetően központi fűtés, radiátoros hőleadással 

Klimatizáció - 

Használati 

melegvíz 

elektromos bojler  

Épületvillamosság 

Erőátvitel, 

világítás 

kiépített 

Felvonó - 

Kommunikáció nincs adat,  

Biztonságtechnika n.a. 

 

Az elérhető fényképek alapján a lkarész műszaki-használati állapota hasonló,  

új építésű szerkezethez mérten 80-85%-os lehet. 
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3.6. Hasznosítás, fejlesztés 

 

Szabályozási környezet 

 

A vizsgált ingatlanra vonatkozóan Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-

testületének a Bp., II. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 28/2019. (XI. 

27.) rendelete és mellékletei (továbbiakban: KÉSZ) a következő helyi településrendezési 

előírásokat tartalmazzák: 

A KÉSZ 1. melléklete (Övezeti terv) a tárgyi ingatlant az Lke-2/AI/SZ-9-jelű, kertvárosi 

karakterű lakóterület építési övezetbe sorolja.  

Az jelű építési övezet paraméterei a következők: 

 
Építési 

övezet 

legkisebb kialakítható legnagyobb legkisebb legk. legn. 

  
  

szintterületi 

mutatója 

terepszint 

alatti 

zöldfelület építmény 

  

telek 

beépítési 

mértéke 

általános parkolási mértéke magassága 

  területe szélesség mélység felszíni terep. 

alatt 

  
beépítés 

mértéke 

  

  m2 m m % % m2/m2 m2/m2 % % m 

Lke-

2/AI/SZ-9 

4500  -  - 25 40 0,75 0,5 65 60  - 7,5 

 

A telek szabadonállóan 0,75-ös általános szintterületi mutató és 7,5 m-es utcai 

épületmagasság megtartása mellett, a felszínen 25%-ban építhető be. A létesíthető bruttó 

szintterület 2834 m2, a műemlék kúriaépület megőrzése mellett, ami földszint emelet beépített 

tetőtér szintelosztással helyezhető el. A telken az övezeti előírások szerint lakóingatlan nem 

helyezhető el, azon a lakossági alapellátást biztosító egészségügyi illetve oktatási intézmény 

helyezhető el. 

 

Aktuális hasznosítás 

 

A vizsgált ingatlanon álló műemlék kúria épület (1) információnk szerint elhagyatottan áll, 

semmilyen formában nem hasznosított. Az önálló lakóépület 3-as számú, 2 szobás, 65 m2-es 

lakása határozatlan idejű bérleti szerződéssel hasznosított. A bérleti díj 440 Ft/m2/hó, 

összesen 28 600 Ft/hó, ami messze elmarad a piacon elérhető bérleti díjaktól. 

 

Alternatív hasznosítás 

 

Az ingatlan optimális hasznosítása a szomszédos 54224/2 hrsz. ingatlannal együttesen (azzal 

összevonva), az övezeti előírások szerinti beépítése, elsősorban intézményi célokra, akár a 

szomszédos kúriák hasznosításával összefüggésben kulturális, közösségi vagy közfunkciókra. 

E hasznosítások piaci alapon nem, vagy csak kevésbé értelmezhetők, ezért a piaci érték 

meghatározásához piaci alapon kezelhető hasznosítási lehetőségeket kell megvizsgálnunk. A 

KÉSZ által meghatározott funkciók közül a privát oktatási intézmény (alsó vagy középfokú), 

vagy magánegészségügyi létesítmény (kórház, rendelők) telepítése lehetséges, azonban a 

megközelítési lehetőségek korlátos volta (3.2.) miatt nagyobb forgalmú intézmény telepítése a 

jelenlegi keretek között csak a lakókörnyezet zavarása árán (szűk keresztmetszetű 

mellékutakon generált forgalom) valósulhatna meg, ezért az aktuális körülmények között 

ezzel nem számolhatunk.  
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A piaci alapú hasznosítások közül még a lakófunkció jöhet szóba, mivel a lakófejlesztésre az 

ingatlan adottságai alapján kifejezetten alkalmas, továbbá a szomszédos ingatlanokon több 

hasonló beruházás is sikerrel megvalósult (legutóbb a Villapark Hidegkút). Az önkormányzati 

szándékoknak megfelelően kialakított hatályos KÉSZ azonban a lakófunkciót kizárja. 

Megjegyezzük, hogy a közelmúltban több lakófejlesztésre nem szánt ingatlant is 

értékesítettek, melyeket vagy átminősítéssel, vagy a beruházás normál engedélyezési körből 

való kiemelésével végül lakóparki célra hasznosítottak/hasznosítanak. Jelen esetben a 

Fővárosi Szabályozási Keretterv az ingatlanon lakófunkciót lehetővé tesz, így a KÉSZ 

módosításával a lakófunkció elhelyezhető lenne. 

 

Egy esetleges alternatív hasznostás esetén a vizsgált lakrészt is tartalmazó (2)-es lakóépület 

bontandó. 

 

3.7. SWOT analízis  

 

Előnyök 

(+) 

Hátrányok 

(-) 

Központi fekvés, kertvárosi környezet Lakóépület felújítandó/bontandó állapota 

Nagy telekterület Lakóépület üres lakásainak elhanyagolt 

állapota 

Átlagosnál kedvezőbb beépíthetőség  

Nagy összefüggő zöldterület  

Lehetőségek 

(+) 

Veszélyek 

(-) 

- - 
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4. PIACI HELYZET 

 

4.1. Gazdasági háttér, ingatlanpiac   

 

Gazdasági mutatók  2013  2014  2015  2016  2017  2018 2019 

Forrás: Oxford Economics Ltd 2020               

GDP növekedés (%) 1,9  3,7  2,9  2,1  4,2  4,8 4,5 

Kiskeresk. forgalom változása (%) 0,3  1,8  3,0  5,0  4,7  6,0 7,6 

Ipari termelés (%) 1,4  7,6  7,5  0,8  5,3  3,9 5,4 

Beruházások (%) 7,3  11,2  1,9  -14,4  16,7  n.a. n.a. 

Munkanélküliségi ráta- ILO (%)  10,2  7,6  6,8  5,1  4,2  3,7 3,5 

Infláció (%) 1,7  -0,2  -0,1  0,4  2,3 2,9 4,0 

HUF/EUR (éves átlag)  296,92 308,66 309,90  311,46 309,21 318,87 325,35 

HUF/USD (éves átlag)  223,70 232,52 279,46  281,44  274,27  270,25 290,66 

Kamatszint - 10 éves (%)  5,9  4,8  3,4  3,4  3,0  2,7 2,1 

 

A gazdasági törvénykezés korábbi, unortodox lépesei miatt a magyar piac kockázati szintje 

tartósan magasabbnak bizonyul a cseh, szlovák és lengyel piacokéhoz képest, bár 2016 óta a 

magyar piacon klasszikusnak számító konzervatív befektetők is visszatértek. Az ország 

nemzetközi befektetői megítélése - a kormány tevékenységének ellentmondásos európai 

visszhangja ellenére - folyamatosam javul, ezt tükrözik a növekvő ingatlanbefektetési 

volumenek: 2015-ben a piaci ingatlanbefektetési ügyletek összértéke 790 millió eurót 

mutatott, ezen ügyleti érték 2016 év során már 1 550 millió euró volt, míg 2017 év végére a 

befektetési volumen elérte az 1780 millió eurót. 2018 során a gyengébb első félévet (420 

millió euró) egy lendületesebb második félév követte, így 2018 végére az éves befektetési 

volumen elérte 1 680 millió eurót (CBRE). A befektetési volumen immár 4. éve 1 500 millió 

feletti éves szinteket mutat, a befektetési kedv töretlen: 2019-ben a teljes befektetési volumen 

1 720 millió euró értékű volt. Az irodai befektetések képviselték a legnagyobb arányt, 48,5%-

ot (834,0 M EUR), a kereskedelmi ingatlanok 28%-ot tettek ki (483,0 M EUR), a hotel 

befektetések aránya 15%-ot képvisel (261,0 M EUR), míg a fennmaradó 8,5% (144,0 M 

EUR) logisztikai befektetés volt. 

 

Ahogy az már 2014 óta folyamatosan tapasztalható, a nemzetközi befektetők jelenléte mellett 

jelentősen nőtt a hazai üzleti csoportok, intézményi befektetők aktivitása is. 2019 során a 

teljes befektetési volumen 74% (2018-ban 64%) volt magyar, a legnagyobb hazai intézményi 

befektetők a hazai ingatlanalapok, különösen az ERSTE és az OTP ingatlanalapjai. Mindkét 

alap 3-4 nagyobb irodapiaci és retail tranzakciót hajtott végre 2019-ben (Roosevelt 7/8, 

Corvin Science Park, Advance Tower 1-2). Nagy mértékű befektetési volumen köthető még 

az INDOTEK csoporthoz (Duna Pláza, Sofitel Budapest Chain Bridge Hotel, Hotel Gellért) 

illetve az Adventum befektetési Alaphoz (Buda Square, KÖKI Terminál).  

 

Az elmúlt évek értéknövekedés irányába mutató piaci fejleményeit követően, 2020 elején a 

koronavírus-járvány váratlan sokként rázza meg mind a hazai, mind a globális 

kereskedelmiingatlan-piacokat. Európában márciustól következett be a járvány gyors 

terjedése, ennek megfékezésére a legtöbb fejlett ország lezárta határait, illetve korlátozta 

országon belül a csoportos aktivitást, melynek következtében a gazdaság tevékenységek egyik 

napról a másikra jelentősen beszűkültek. Az alkalmazott korlátozások ugyan az egyes 

iparágakat eltérő mértékben érintették, de például a turizmusra épült iparágak gyakorlatilag 

azonnal és teljesen befagytak. A határok lezárásával a kereskedelem is akadozott, a széles 

körű nemzetközi munkamegosztásra alapozott gyártási tevékenységek sorra leálltak. A 

tartósan leállt vállalatok munkavállalóinak előbb keresetük csökkenésével, később a 
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munkahelyük elvesztésével kell szembenézniük, a munkanélküliség drámai mértékben 

megemelkedhet, központi támogatás hiányában széles tömegek megélhetése kerül veszélybe, 

mindenesetre a vásárlóerő drasztikusan csökkenhet.  
 

Látható, hogy minél tovább maradnak fenn a járvány terjedését mérsékelni hivatott 

korlátozások, annál súlyosabb gazdasági következményekkel kell számolni. Mivel a vírus 

hatásmechanizmusa még nem teljesen feltárt nem ismert, például az, hogy előfordulhat-e a 

fertőzésből kigyógyultak felülfertőződése, továbbá vakcina sem nem áll még rendelkezésre, 

így nem tudható, hogy meddig szükséges a korlátozások fenntartása. Európában a nyár 

közepéig sikerült többé-kevésbé normalizálni a járványhelyzetet, de augusztusban a járvány 

terjedése ismét felgyorsult, így szeptembertől további jelentős mobilitási korlátozásokkal kell 

szembenézni. Ha ezek a korlátozások hónapokra fennmaradnak, akkor alig lesz olyan 

gazdasági ágazat, amelyik markáns visszaesés nélkül élheti meg a következő éveket.  

 

A kilátásokat illetően bizonytalan, hogy a járvány meddig tart és milyen károkat okoz a 

gazdaságban, amelyek minden bizonnyal hatással lesznek a kereskedelmi ingatlanok piacára 

is. A járványhelyzetben már rövid távon megmutatkozó munkavégzési és fogyasztási 

változások után – mint az otthoni munka és az online vásárlások előtérbe kerülése – 

bizonytalanság övezi a hosszú távú hatásokat, amelyekkel a keresleti és kínálati oldalon 

számolni kell. Ez a bizonytalanság is negatívan hat a piacra. 

 

A befektetési kockázati szintek 2015-2019 közötti időszakban érzékelhetően csökkentek, amit 

a kedvező hitelminősítői értékelések (is) tükröznek. Az ingatlanbefektetések hozamszintje 

ugyanakkor még mindig a cseh és lengyel hozamok felett van: 2020 I. negyedévében a prime 

yield-ek szintje irodaházak esetében 5,25% kereskedelmi egységek (utcai/bevásárlóközponti) 

esetében 4,75/5,25% logisztikai ingatlanok esetében 7,25%-os szinten álltak (JLL). A 

COVID-19 helyzet kapcsán bizonytalanság alakult ki a befektetési piacokon, ami első sorban 

a tranzakciók zárásához szükséges nemzetközi utazások korlátozása miatt technikai korlátként 

jelentkezett. Ugyanakkor a likviditás nem csökkent, az érdeklődés alapvetően fennmaradt, bár 

vevői oldalról a kockázati szint (szektortól függően) 0,25-1,00%-kal emelkedett. Ezen 

elvárásokra azonban az eladói oldal érdemben nem reagált. Fentiek mellett 2020 II. 

negyedévében a prime yield szintek a következők szerint alakultak: iroda 5,25%, 

kereskedelmi egységek (utcai/bevásárlóközponti) esetében 5,75/6,00% logisztikai ingatlanok 

esetében 7,00% (JLL). 

 

4.2. Lakáspiac 

 

A 2014-15-ös mélyponthoz viszonyítva, európai szinten is jelentős mértékű áremelkedés ment 

végbe a magyar és különösen a budapesti lakáspiacon. Ez megjelent a használt és az újépítésű 

lakások áraiban is. Az áremelkedés hajtóerőiként több tényezőt azonosíthatunk: a gazdasági 

válság miatt elhalasztott vásárlások azonnali jelentkezését, a budapesti belvárosban a 

rövidtávú bérbeadás haszna által generált befektetői kereslet, állami áfacsökkentés által 

generált kínálati többlet, állami családtámogatás által generált keresletnövekedés. Mindezen 

tényezők mellett megjelent egy – az áremelkedéshez viszonyítva jóval szerényebb méretékű – 

de általános bérnövekedés is. E tényezők hatása 2019 nyarára kifulladt, illetve az áremelkedés 

mértéke messze meghaladta az átlagos jövedelemnövekedés mértékét, a befektetői keresletet 

elszívta az állam saját közvetlen finanszírozása („szuper államkötvény”), az áfakedvezmény 

megszűnt, míg a válság miatt visszafogott keresletet már kielégítették. 2020 januárjára éves 

szinten mérten 30%-os keresleti visszaesést regisztráltak a lakáspiacon, mely óvatos 

előrejelzés szerint is az árak stagnálását vetíti előre a közeljövőre. A fővárosi lakáspiacon a 
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helyzet lényegesen súlyosabb, a 2018-as csúcshoz képes 2019-ben 40%-kal esett vissza a 

tranzakciószám. A 2020-as társadalmi korlátozások tovább csökkentették a keresletet, az 

áprilisi tranzakciószám a 2019-es év azonos hónapjához viszonyítva további 38%-kal 

alacsonyabb volt, elérve ezzel a 2014-es mélypontot. Az ingatlanok kínálati áraiban - a piac 

késleltetett reakciója miatt – a beállt keresletcsökkenés nem jelent meg, csökkenés egyelőre a 

lakások bérleti díjaiban tapasztalható. 

 

A fővárosi használt téglalakások négyzetméterárai átlagos négyzetméterárak továbbra is az V. 

kerületben a legmagasabbak, 1 000 ezer Ft/m2-t meghaladó, míg a budai kerületekben (kivéve 

XXII. kerület) és belvárosi VI. és XIII. kerületben 800-950 ezer Ft/m2 árszint volt jellemző. A 

belső kerületek többségében állapottól függően 650-800 ezer forintért keltek el a téglalakások, 

míg panellakások árai 500 ezer Ft/m2 körül mozognak (bár ez utóbbi szegmens a 

legérzékenyebb a gyors változásokra. Az értékesítési idő egyértelműen hosszabb lett, nem 

ritka a fél éves periódus. 

 

A fővárosi újlakások piacát tekintve 2020 Q2 adatok szerint Budapesten 463 beruházásban 

épülnek új lakások, összesen 33 189 (OC), ami cca. 1,7%-os csökkenést jelent a tavalyi év 

azonos időszakához képest. Ezek közül -minden más területet megelőzően - a legtöbb új 

beruházás, összesen 82 a XIII. kerületben tart a megvalósítás különböző fázisaiban. A II. 

kerületben 26 beruházásban összesen 388 lakás fejlesztése zajlik, és a tanulmány készítése 

idején ezeknek csak cca. 24% szabad. Az új lakások átlagára a fővárosban a vizsgált projektek 

alapján 1 026,0 eFt/m2, ami 7,0%-os emelkedést jelent a tavalyi év azonos időszakához 

képest. A II. kerületi átlagár ezen belül lényegesen magasabb, 1 632 eFt/m2. A számokat 

vizsgálva megállapítható, hogy a II. kerületi lakáspiacon a bekövetkezett áremelkedés ellenére 

is folyamatos maradt a vevői érdeklődés és az értékesítés. 

 

4.3. COVID 19 járvány vélhető ingatlanpiaci hatásai 

 

A vizsgálatunk zárásakor Európában is széles körben elterjedt a Kínából indult koronavírus 

járvány (COVID 19). A járvány gyors terjedésének megfékezésére a legtöbb fejlett ország 

lezárta határait, illetve korlátozta országon belül a csoportos aktivitást, melynek 

következtében a gazdaság tevékenységek egyik napról a másikra jelentősen beszűkültek. Az 

alkalmazott korlátozások ugyan az egyes iparágakat eltérő mértékben érintették, de például a 

turizmusra épült iparágak gyakorlatilag azonnal és teljesen befagytak. A határok lezárásával a 

kereskedelem is akadozik, a széles körű nemzetközi munkamegosztásra alapozott gyártási 

tevékenységek sorra leálltak. A tartósan leállt vállalatok munkavállalóinak előbb keresetük 

csökkenésével, később a munkahelyük elvesztésével kell szembenézniük, a munkanélküliség 

drámai mértékben megemelkedhet, központi támogatás hiányában széles tömegek 

megélhetése kerül veszélybe, mindenesetre a vásárlóerő drasztikusan csökkenhet.  

 

Látható, hogy minél tovább maradnak fenn a járvány terjedését mérsékelni hivatott 

korlátozások, annál súlyosabb gazdasági következményekkel kell számolni. Mivel a vírus 

hatásmechanizmusa még nem teljesen feltárt nem ismert, például az, hogy előfordulhat-e a 

fertőzésből kigyógyultak felülfertőződése, továbbá vakcina sem nem áll még rendelkezésre, 

így nem tudható, hogy meddig szükséges a korlátozások fenntartása. Ha nyár közepéig sikerül 

többé-kevésbé normalizálni a járványhelyzetet, akkor a súlyos rövidtávú következményeken 

túl csak a leginkább érintett iparágakban kell tartós következményekkel számolni, de ha a 

gazdasági korlátozások hónapokra fennmaradnak, akkor alig lesz olyan gazdasági ágazat, 

amelyik markáns visszaesés nélkül élheti meg a következő éveket.  
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Az ingatlanpiac jellegéből adódóan némileg lassabban reagál, de a szállodák és a vendéglátó 

egységek, illetve a legtöbb retail terület piacán érzékelhető az árak eróziója. Az általános 

félelem, továbbá a határzárak és az utazási korlátozások miatt a turizmus tartós 

ellehetetlenülése, a turisztikai és vendéglátási szektorban érintett ingatlanok (szállodák, 

vendéglátó egységek) esetében az optimista forgatókönyvek szerint is legalább 1-3 év 

szükséges a 2019 évi eredmények eléréhez, ha erre egyáltalán lesz lehetőség. A kijárási és 

nyitvatartási korlátozások nagyon súlyosan érintik a kereskedelmi egységeket, melyek 

nagyrészt zárva tartottak, illetve korlátozott nyitvatartás mellett is csak a normál forgalom 5-

10%-át voltak képesek hozni. Ugyanakkor a külföldi utazások korlátozása miatta hazai 

forgalom a vidéki, legfőképp a balatoni szállodák felé fordult, így itt a július-augusztus a 2019 

évihez hasonló, vagy azt meghaladó eredménnyel zárult. A COVID folyamat hazai vesztese 

egyértelműen a főváros turisztikai infrastruktúrája, mely 85%-ban a külföldi turistákra 

optimalizált.  

 

Különösen a bevásárlóközpontok esetében jellemző a bérlők részéről a bérleti díj 

csökkentésére, vagy elengedésére irányuló kérése, mely elsősorban március 15 és június 15 

közötti időszakra vonatkozott. A részpiacot egyébként is érzékenyen érintette az online 

kereskedelem, mely jelentősen előre tört a járvány időszakában. Várható, hogy az átmeneti 

bérleti díj csökkentéshez hosszabb távú keresletcsökkenés is párosul, így az árcsökkentő hatás 

hosszabb távon is érinti a szektort. 

 

Az irodapiacon a home office napi rutinná válása okoz vélhetően tartós keresletcsökkenést, de 

ennek jelei még nem mutatkoznak, legfeljebb az előbérleti igények mérséklődtek.  

 

A COVID 19 válság szempontjából legkevésbé érintett a logisztikai ingatlanok piaca, mivel a 

házhozszállítási igény jelentősen megnőtt, így számolni kell a raktározási igények további 

markáns növekedésével.  

 

A 2019-re már egyébként is befékezett hazai lakáspiac esetében szintén érzékelhetők voltak a 

visszaesés jelei: leginkább az albérleti piac növekvő kínálatában, és a lakásbérleti díjak 

markáns csökkenésében. A COVID 19 válság miatt további átalakulás és kínálatbővülés jöhet 

a használt lakások piacán egyrészt a járványhatás miatt megtorpanó albérletpiac, másrészt a 

hitelmoratórium részleges lejárta miatt. Az elmúlt egy-két évben befektetési céllal, részben 

lakáshitelből vásárlók ugyanis a hitelmoratórium lejártával ingatlanuk eladására 

kényszerülhetnek. 2018-ban és 2019 első felében a befektetési célú vásárlók egy része 

lakáshitelből finanszírozta a lakásvételt, és a kiadásból, elsősorban a turistákat célzó rövid 

távú lakáskiadásból származó bevételből fizette a törlesztőrészletet. A járvány miatt azonban 

töredékére esett a Budapestre látogató turisták száma, így a szóban forgó lakások jelentős 

része üresen áll vagy hosszabb távra adták bérbe, jóval alacsonyabb bevételi szint mellett. A 

kínálat növekedése miatt az albérletárak is 10-15 százalékkal csökkentek március óta. A 

márciusban bevezetett általános hitelmoratórium még adott egy kis haladékot, de a 

moratórium csak 2020.12.31-ig szól, a kormány által bejelentett hosszabbítás azonban 

szelektív, a befektetőkre nem vonatkozik, ezért – mivel a lakások kiadásából nincs vagy jóval 

alacsonyabb lehet a bevétel – a tulajdonosok az érintett lakások értékesítésére kényszerülnek. 

Az elmúlt években a fővárosban vásárlók cca. 30%-a befektetési céllal vett ingatlant, így 

körülbelül 4-5 ezer lakásról lehet szó, amelyeknél felmerülhet a lakáseladás. 
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5. ÉRTÉKKÉPZÉS 

 

5.1. Az értékelés módszere 

 

Az alkalmazandó módszer kiválasztásánál meghatározó az ingatlan jelenlegi, és a jövőben a 

leghatékonyabb és legjobb használattal kialakítható funkciója, az ingatlan elhelyezkedése és 

méretei. Figyelembe kell vennünk, hogy az értékbecslés időpontjában fennálló ingatlanpiaci 

helyzetben az ingatlan milyen feltételekkel hasznosítható, egyáltalán eladható-e. 

 

A bérbe adott lakrészt az értékelés során, a lakásbérleti szerződés rendelkezéseire tekintettel, 

mely a telek bérletéről nem rendelkezik, a társasházi lakásokkal azonos módon kezeljük. 

 

A létesítmény piaci értékének meghatározásához a lehetséges módszerek közül az 

összehasonlító adatokon alapuló értékelés alkalmazása a legcélszerűbb, mivel az ingatlan 

környezetében számos összehasonlító adat áll rendelkezésre. Ennek során összehasonlító 

adatok és a tárgyi ingatlan értékbefolyásoló tényezőit figyelembe véve becsülhető meg a piaci 

érték. Mivel az ingatlan az adott helyszínen bérbeadással is hasznosítható (teljes felújítást 

követően), a bérleti jövedelem alapján is meghatározzuk az ingatlan forgalmi értékét. 

 

A végső érték meghatározása során abból az eredményből indulunk ki, amelyiket a bővebb 

információk, az adott piac működési sajátosságai alapján megbízhatóbbnak tekintünk, és ezt 

az értéket szükség szerint korrigáljuk a másik módszerrel kapott érték figyelembevételével. 

 

5.2. Összehasonlító értékelés 

 

Szegmentáció 

 

A vizsgált ingatlan kedvelt budai lakóövezetben fekvő, felújítandó 3 lakásos lakóépület (nem 

társasház), földszinti, 2 szobás, komfortos, jó állapotú lakása. Az összehasonlítás megfelelő 

pontossággal történő elvégzéséhez a közvetlen környezetben fekvő, felújított állapotú lakásai 

a legalkalmasabbak. A vizsgált típus esetében a minőség a leglényegesebb szempont, ezért a 

fekvést megfelelően korrigálva, a belső területeken elhelyezkedő lakások is alkalmasak az 

összevetésre. 

 

Összehasonlító adatok 

 

Az alábbiakban néhány – jellemzően a vizsgált ingatlan környezetében elhelyezkedő, vagy 

ahhoz hasonló – ingatlan adásvételi és kínálati árait, valamint bérleti díjait mutatjuk be. Az 

adatok forrásaként a saját adatbázisunk mellett ingatlanokkal foglalkozó szaklapok cikkei 

szolgáltak. A táblázatban a vastag betűvel szedett szám a forrásadat, a további értékek 

számítás, illetve becslés eredményei.  
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Helyszín Telek 

terület 

m² 

Épület 

terület 

m² 

Jellemzők Kínálati 

ár 

M Ft 

Eladási 

ár 

M Ft 

Fajl. ár 

 

eFt/m² 

Lakások, (adás-vételi és kínálati árak)  

Bp., II.  

Szemlőhegy utca  

(2018.12.) 

- 36 

 

az 1930-as években épült, pince, 

alagsor, magasföldszint és 1 emelet 

szintelosztású, hagyományos tégla 

szerkezetű, lapostetős 5 lakásos, villa 

jellegű társasház, földszinti, 

kertkapcsolatos, felújítandó állapotú, 1 

szobás, egyedi gázfűtésű, fürdőszoba 

nélküli lakás 

 19,9 

 

553 

 

Bp., II.  

Keleti Károly utca  

(2019.04.) 

- 17 

 

az 1930-as években épült, pince, 

földszint és 3 emelet szintelosztású, 

hagyományos tégla szerkezetű, 

magastetős, 30 lakásos, bérház jellegű 

társasház, földszinti, udvari, 

felújítandó állapotú, 1 szobás, egyedi 

gázfűtésű lakás 

 9,4 

 

553 

 

Bp., II.  

Hermann Ottó utca  

(2019.04.) 

- 33 

 

az 1930-as években épült, pince, 

földszint emelet és beépített tetőtér 

szintelosztású, hagyományos tégla 

szerkezetű, magastetős, 8 lakásos, 

villa jellegű társasház, alagsori, 

udvari, felújítandó állapotú, 1 szobás, 

egyedi gázfűtésű lakás 

 18,2 

 

551 

 

Bp., II.  

Modori utca  

(2020.03.) 

- 41 

 

az 1912-ben épült, lakóépület, 

földszinti, kertkapcsolatos, teraszos, 1 

szobás átlagos állapotú lakása  

34,9 

 

 (851) 

 

 

Korrekciók, értékképzés 

 

A következő lépésben az összehasonlító adatokat az alábbi szempontrendszer szerint 

egyenként vetjük össze a vizsgált ingatlannal: negatív korrekciót alkalmazunk, ha az 

összehasonlító adat az adott szempont tekintetében jobb, pozitív korrekciót alkalmazunk, ha 

az összehasonlító adat az adott szempont tekintetében kedvezőtlenebb adottságú, mint a 

vizsgált ingatlan. 

 

Elsődleges korrekciók 

 

− A kínálati adatok esetében 5-10%-os kínálati korrekciót alkalmazunk. A korrekció 

mértéke függ attól, hogy milyen régóta van piacon az adott ingatlan és mekkora 

árengedmény épült be az aktuális kínálati árba. Adásvételi adatok esetén nem 

alkalmazunk korrekciót. 

− Valamennyi ingatlant önmagában, azaz nem egy tulajdonló projekttársaság 

részeként kínálják/kínálták értékesítésre, így az üzletrész értékesítés esetében 

kedvezőbb járulék teher miatt korrekció nem szükséges.  

− Dátum szerinti korrekciót a 2018/20-es eladási adatok esetében alkalmazunk.  

 

Másodlagos korrekciók 

 

− A makrokörnyezetet vizsgálva, előnyként értékeljük a központhoz, belvároshoz 

közelebbi elhelyezkedést, hátrányként a távolabb elhelyezkedő ingatlanokat. Az 

1-3. adattal szemben alkalmazunk értékcsökkentő tényezőt. 



 

B E R I N G  S T U D I O  K F T  

17  

− A mikrokörnyezetet vizsgálva általánosságban előnyként értékeljük a jelentősebb 

zöldfelület közelségét, a csendes, kis forgalmú közúti kapcsolatot, a panorámát, 

érdekes, értékes épített környezetet, hátrányként a forgalmasabb, zajosabb, 

kevésbé értékes épített környezetet.  

− A megközelíthetőséget vizsgálva, előnyként értékeljük a központhoz közelebbi, 

jelentősebb, sűrűbben közlekedő tömegközlekedési eszközök megállóinak 

elérhetőségét, közelségét, hátrányként távolságot. Minden adattal szemben negatív 

korrekciót alkalmazunk. 

− az épületen belüli elhelyezkedés szempontjából a magasabb emeleti lakásokkal 

szemben hátránynak tekintettük a földszinti/alagsori fekvést. E szempontból az 3. 

alagsori adattal szemben alkalmazunk korrekciót. 

− Az ingatlan méretét vizsgálva, előnyként értékeljük a kisebb alapterületű, kisebb 

befektetést igénylő, könnyebben értékesíthető ingatlanokat, hátrányként a 

nagyobb alapterületű, nehezebben értékesíthető ingatlanokat. A kisebb 

ingatlanokkal szemben alkalmazunk korrekciót. 

− A szakipari és gépészeti kialakítással kapcsolatban előnyt jelent az átlagosnál 

jobb minőségű anyagok (homlokzati anyagok, burkolatok, beépített bútorok), 

műszaki megoldások (liftek, árnyékoló, stb.), épületgépészeti berendezések 

(klíma, stb.) használata, illetve beépítése. Minden adattal szemben pozitív 

korrekciót alkalmazunk. 

− Az épület építészeti karaktere szempontjából előnyként értékeljük az egyedi 

megjelenéssel, történelmi/építészeti értékkel, vagy városképi, utcaképi jelentőségű 

megjelenéssel bíró épületeket. Nem alkalmazunk korrekciót. 

− Az épület alaprajzi elrendezését, funkcionális használhatóságát nézve előnyként 

értékeljük a funkciót gazdaságosan kiszolgáló, kis alapterületű közlekedőkkel 

(„holtterekkel”) tervezett, korszerű alaprajzi elrendezésű, jó benapozású, jó 

tájolású épületeket. Nem alkalmazunk korrekciót. 

 

A bérleti jog megváltásának értékét a lakott állapot értékéhez hasonlóan kalkuláljuk, mely a 

hazai bírói gyakorlat szerint jellemzően a fogalmi érték 50%. Mindezek alapán a bérleti jog 

megváltási értékeként a forgalmi érték 50%-át javasoljuk figyelembe venni. 
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Vizsgált

1. 2. 3. 4.

Település Bp., II. Bp., II. Bp., II. Bp., II. Bp., II.

Utca, hrsz. Váry köz Szemlőhegy Keleti Károly Hermann O. Modori u.

Házszám 9.

Emelet fszt/3 fszt. fszt. alagsor fszt.

Jelleg lakás lakás lakás lakás

Telek terület m2 0 0 0 0 0

Épület összterület m2

Lakótér 100% m2 65 36,0 17,0 33,0 41,0

Egyéb 30% m2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Terasz, erkély 50% m2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Redukált terület 65 36,0 17,0 33,0 41,0

Kínálati ár eFt 34 900

Értékesítési ár eFt 19 900 9 400 18 200

Dátum 2018.12. 2019.04. 2019.04. 20109.11

Kiinduló fajlagos érték eFt/m2 627,113 552,78 552,94 551,52 851,22

Kínálati korrekció 0% 0% 0% -5%

Üzletrész / ingatlan vásárlás 0% 0% 0% 0%

Dátum szerinti korrekció 10% 5% 5% 0%

Fajlagos érték eFt/m2 644,098 608,056 580,588 579,091 808,659

Kiindulási érték 100% 100% 100% 100% 100%

makrokörnyezeti adottságok 100% -10% -10% -5%

mikrokörnyezeti jellemzők 100%

megközelítés, közlekedés 100% -5% -5% -5% -5%

épületen belüli elhelyezkedés 100% 5%

méret 100% -5% -5% -5%

épületszerkezet 100%

szakipar 100% 20% 20% 20% 5%

épületgépészet 100% 10% 10% 10%

építészeti karakter 100%

funkció, alaprajz 100%

önállóság, intimitás 100%

osztatlan közös tulajdon 100%

egyéb 100%

egyéb 100%

Korrekció mértéke 110% 110% 120% 100%

Korrigált fajlagos ár eFt/m2 668,861 638,647 694,909 808,659

Súly 4 25% 25% 25% 25%

Korrigált értékek átlaga eFt/m2 702,769

Becsült érték Ft 45 679 982

Becsült megváltási érték, kerekítve Ft 22 850 000 50%

Összehasonlító adatok

Helyszín Telek 

terület 

m² 

Épület 

terület 

m² 

Jellemzők Kínálati 

ár 

M Ft 

Eladási 

ár 

M Ft 

Fajl. ár 

 

eFt/m² 

Lakások, (adás-vételi és kínálati árak)  

Bp., II.  

Szemlőhegy utca  

(2018.12.) 

- 36 

 

az 1930-as években épült, pince, 

alagsor, magasföldszint és 1 emelet 

szintelosztású, hagyományos tégla 

szerkezetű, lapostetős 5 lakásos, villa 

jellegű társasház, földszinti, 

kertkapcsolatos, felújítandó állapotú, 1 

szobás, egyedi gázfűtésű, fürdőszoba 

nélküli lakás 

 19,9 

 

553 

 

Bp., II.  

Keleti Károly utca  

(2019.04.) 

- 17 

 

az 1930-as években épült, pince, 

földszint és 3 emelet szintelosztású, 

hagyományos tégla szerkezetű, 

magastetős, 30 lakásos, bérház jellegű 

társasház, földszinti, udvari, 

felújítandó állapotú, 1 szobás, egyedi 

gázfűtésű lakás 

 9,4 

 

553 

 

Bp., II.  

Hermann Ottó utca  

(2019.04.) 

- 33 

 

az 1930-as években épült, pince, 

földszint emelet és beépített tetőtér 

szintelosztású, hagyományos tégla 

szerkezetű, magastetős, 8 lakásos, 

villa jellegű társasház, alagsori, 

udvari, felújítandó állapotú, 1 szobás, 

egyedi gázfűtésű lakás 

 18,2 

 

551 

 

Bp., II.  

Modori utca  

(2019.11.) 

- 41 

 

az 1912-ben épült, villaépület, 

földszinti, kertkapcsolatos, teraszos, 1 

szobás felújítandó állapotú lakrésze,  

34,9 

 

 (851) 

 

 

 
 

A vizsgált ingatlan összehasonlító módszerrel becsült forgalmi érték összesen,  

kerekítve 45,7 M Ft.  

A bérleti jog megváltásának javasolt értéke 22,85 M Ft. 

A becsült érték használt lakóingatlanra vonatkozik, 0% ÁFÁ-t nem tartalmaz. 
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5.3. Hozadéki értékelés  

 

Továbbiakban azt elemezzük, hogy mennyit ér a vizsgált ingatlan egy olyan potenciális 

befektető számára, aki hosszú távú bérbeadás céljára vásárolná azt meg és a lehetséges 

vételárat, az e hasznosításból várható jövőbeni nettó hozamok jelenértéke alapján ítéli meg. A 

bérleti díjakból elérhető éves bevétel és a valószínűsíthető költségek különbsége az éves tiszta 

működési bevétel. A tiszta bevétel direkt tőkésítése révén számítható az ingatlan tőkeértéke, 

ami e két tényező hányadosa. A megtérülési ráta az ingatlan típusától, hasznosításának 

módjától, elhelyezkedésétől függ, és arányos az adott ingatlantípus befektetési kockázatával. 

Az értékelés elvégezhető direkt tőkésítési eljárással (a jelenlegi helyzetet konzerválva), a 

bérleti díjat kvázi örökjáradékként kezelve, illetve a piaci folyamatokat időben kezelő cash-

flow módszerrel is. 

 

Összehasonlító bérleti díjak 

 
Helyszín Telek 

terület 

 

m² 

Épület 

terület 

 

m² 

Jellemzők 

 

Bérleti 

díj 

 

eFt/hó 

Havi 

bérleti 

díj 

Ft/m² 

Havi 

bérl. díj 

 

EUR/m² 

lakások bérleti díja  

Bp., II. Orgona u. 

(2019.11.) 

- L:20 

T:- 

G:- 

Tá:- 

cca. villaépület alagsorában, átlagos 

állapotú lakása, berendezve 

100,0 5 000 (15,2) 

Bp., II. Sarolta u. 

(2019.11.) 

- L:25 

T:- 

G:- 

Tá:- 

cca. 1940-ben épült, földszinti 

kertkapcsolatos, átlagos állapotú 

lakása, berendezve 

110,0 4 400 (13,3) 

Bp., II. 

Hűvösvölgyi út 

(2019.11.) 

- L:40 

T:- 

G:- 

Tá:- 

cca. 1970-ben épült, 3. emeleti (lift 

nélküli), átlagos állapotú lakása, 

berendezve 

125,0 3 125 (9,5) 

Bp., II. Völgy utca 

(2020.03.) 

- L:31 

T:19 

G:- 

Tá:- 

2003-ban épült, alagsori, nagy 

terasszal rendelkező, jó állapotú, 1 

szobás konyhával és fürdővel 

rendelkező lakás  

100,0 3 225 (9,8) 

 

Bérleti bevételek 

 

- A bérbeadásnál a lakás tulajdoni lap szerinti alapterületével számoltunk, felújított 

állapotban; 

-  a bérleti díj bevételeket az összehasonlító adatok alapján kalkuláltuk. Figyelembe 

vettük az épület elhelyezkedését, a lakás méretét és felszereltségét. Mindezek 

alapján a vizsgált lakás esetében 225,0 eFt/hó, (10,5 EUR/m2/hó) nettó bérleti díj 

vehető figyelembe. 

- a kihasználtsági tényező a kiadhatóság nehézségét hivatott jelezni. A terület 

fekvése és a lakás feltételezett kialakítása alapján a kihasználtságot 85%-on 

számszerűsítjük. 

 

Bérbeadás költségei 

- A piaci gyakorlatnak megfelelően a közműköltséget és a társasházi közös költséget 

bérlő fizeti; 

- Menedzsment jellegű ráfordítással nem számolunk;  
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- Bérbeadót terhelő költség az ingatlan biztosítási díja (elemi kár), melyet a becsült 

újraelőállítási érték 0,2%-ban rögzítünk,  

- Szintén a bérbeadót terheli a felújítási alap képzésének költsége. E tételt a becsült 

újraelőállítási érték 1,0%-ban rögzítjük, tekintettel arra, hogy a modellben a lakás 

felújított; 

- a kerületben építményadó fizetendő, e költség szintén bérbeadót terheli. Az adó 

aktuális mértéke az ingatlan nettó alapterületére vetítve évi 1600 Ft/m2.  

 

Kezdeti ráfordításként érvényesítjük a lakás bérbeadhatóságához minimálisan szükséges 

felújítások költségét. 

 

Diszkontráta, pénzügyi adatok 

 

A ráták meghatározásánál az összegző módszert és a közvetlen piaci összehasonlítás 

módszerét együttesen alkalmaztuk. Kiindulásunk alapját az aktuális prémium államkötvény 

hozama adja. Ezt növeljük a pénzügyi befektetés kockázati tényezőivel (országkockázat, 

iparági kockázat), valamint az ingatlanbefektetés likviditási felárával (prémium). Tekintettel 

arra, hogy az értékelés és az értékelt ingatlan fizikai megvalósulásának, valamint a befektető 

tervezhető kilépésének időpontja időben eltér egymástól, a DC számításnál használt rátát a 

következők szerint építjük föl. 

 

Rátaképzés 2020 

kockázatmentes kamatláb 2,50% 

országkockázat 1,50% 

iparági kockázat 0,50% 

likviditási prémium 1,50% 

Ráta 6,00% 

 

 

Értékképzés 

 
Korrigált

éves

bevétel

1 EUR= 350,0 Ft 90%

m2 m2 EUR/m2 Ft/m2 EUR Ft % Ft

I. BÉRLETI BEVÉTEL 65 2 160 000

65 65 8,79 3 077 571 200 000 90% 2 160 000

II. BÉRBEADÁS KÖLTSÉGEI 199 063

fő 0 0

14 625 000 0,15% 21 938

(bérlő fizeti) 0

(bérlő fizeti) 0

65 225 000 14 625 000 0,50% 73 125

65 1 600 104 000

1 960 938

6,00%

IV. DIREKT TŐKÉSÍTETT ÉRTÉK 502 804 32 682 292

V. Bérleti jog megváltási érték, kerekítve 50% 251 538 16 350 000

Havi bérleti bevétel Kihasz-

náltság

Helyiség Alap-

terület

Bérbe-

adható 

terület 

Havi bérleti díj

0,00

Management

III. KORRIGÁLT ÉVES BEVÉTEL

Tőkésítési ráta

Biztosítás

Közmű költség

Felújítási alap

Építményadó

Társasházi közös költség
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Az ingatlan piaci bérleti díjak alapján DC módszerrel meghatározott forgalmi értéke, 

összesen, kerekítve 32,7 M Ft. 

A bérleti jog megváltásának javasolt értéke 16,35 M Ft. 

A becsült érték használt lakóingatlanra vonatkozik, 0% ÁFÁ-t nem tartalmaz. 

 

 

5.4. Végső, egyeztetett forgalmi érték 

 

Az MNB 11/2018. (II.27.) ajánlása 85. fejezete szerint a végső érték meghatározása során 

annak a módszernek az eredményéből elvárt kiindulni, amelyiket az értékbecslő - megfelelő 

indoklással alátámasztva - a bővebb információk, a piac konkrét működése és helyzete alapján 

megbízhatóbbnak tekint. Az MNB elvárása alapján a legalkalmasabbnak ítélt módszerrel 

kapott értéket az értékbecslő csak indokolt esetben korrigálja egy másik módszerrel kapott 

érték figyelembevételével.  

 

Tekintettel az értékelési megközelítések és a hasznosítási módok realitására, az összehasonlító 

megközelítés eredményét javasoljuk figyelembe venni. 

 

Értékelési mód Súly Becsült érték

forgalmi érték bérlet megváltás

Ft Ft

Összehasonlító értékelés 100% 45 700 000 22 850 000

Hozadéki értékelés 0% 32 700 000 16 350 000

Egyeztetett érték 45 700 000 22 850 000

Egyeztetett érték, kerekítve 45 700 000 22 850 000  
 

 

6. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 

Az ingatlan végső, egyeztetett forgalmi értéke* 

kerekítve 45,7 M Ft. 

Az ingatlan bérleti jogának javasolt megváltási értéke 22,85 M Ft 

azaz huszonkettőmillió-nyolcszázötvenezer Ft. 

 

A becsült érték használt lakóingatlanra vonatkozik, 0% ÁFÁ-t tartalmaz. 

 

 

Budapest, 2020. december 28. 

 

 
……………………………… ……………………………… 

dr. Török Tamás 

jogász 

ingatlanforgalmi értékbecslő 

Tóth Péter 

okl. építészmérnök, okl. közgazdász, 

ingatlanforgalmi értékbecslő 

ügyvezető igazgató 
 
 





1028 Budapest, Váry köz 7.
54224/2 hrsz

Készült az E-közmű rendszerben (2020. 12. 28.). Az adatok tájékoztató jellegűek.

0 1 : 1000 50 m

Hírközlés
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Vízellátás
Vízelvezetés













 

 
 

 
 



95. §  (2) Az Lke-2/AI/SZ-1, Lke-2/AI/SZ-2, Lke-2/AI/SZ-3, Lke-2/AI/SZ-4, Lke-

2/AI/SZ-5, Lke-2/AI/SZ-6, Lke-2/AI/SZ-7, Lke-2/AI/SZ-8, Lke-2/AI/SZ-9, Lke-2/AI/SZ-

10, Lke-2/AI/O-1 építési övezetben 

a) a 93. §-ban meghatározott rendeltetések közül csak 

aa) alapintézményi, 

ab) az alapintézmény fenntartásához, működtetéséhez szükséges, továbbá 

ac) kizárólag szolgálati lakás 

rendeltetés létesíthető; 

b) az előkertben portaépület létesíthető; 

 

 

1. alapintézmény 

a lakosság alapszintű ellátásához szükséges oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális, 

valamint igazgatási intézmény; 
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Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal 

Épített Környezetért Felelős Igazgatóság 

Településrendezési Osztály 

 

Telefon: 346-5449 

 

telepulesrendezes@masodikkerulet.hu 

Dr. Láng Orsolya 

Osztályvezető 

Gazdasági Igazgatóság 

Vagyonhasznosítási és Ingatlan- 

nyilvántartási Osztály 

Helyben 

Ikt. szám: XXIV/432-2/2020 

Hiv. szám: - 

Ügyintéző: Jankó József Attila 

Tárgy: Tájékoztatás a 1028 Budapest, Váry 

köz 7. és 9., hrsz.: 54224/1 és 54224/2 

ingatlanok előírásaival kapcsolatban 

Tisztelt Dr. Láng Orsolya! 

A 2020. december 21-én kelt elektronikus üzenetében megfogalmazott soron kívüli kérésére 

válaszolva településrendezési szempontból az alábbi tájékoztatást adom: 

A Miniszterelnökség, Örökségvédelmi Hatósági Főosztály, Örökségvédelmi Nyilvántartási 

Osztály által kezelt Örökségvédelmi Nyilvántartás alapján az 54224/1 helyrajzi számú 

ingatlan a Vári Szabó kúria ex-lege műemléki környezete (17327 azonosító számmal), az 

54224/2 helyrajzi számú ingatlan Vári Szabó kúria műemlék (15219 [327] azonosító 

számmal). A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 1. melléklet 2. alapján 

az ingatlanok településkép védelme szempontjából kiemelt területen helyezkednek el. 

A tárgyi ingatlanokkal kapcsolatos hatályos helyi előírásokat Budapest Főváros II. Kerületi 

Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Főváros II. kerületének Építési 

Szabályzatáról szóló 28/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: KÉSZ) és 

mellékletei, valamint a településkép védelméről szóló 45/2017.(XII.20.) önkormányzati 

rendelete (a továbbiakban: TKR) és annak szakmai megalapozása érdekében készült 

településképi arculati kézikönyve tartalmazza. A KÉSZ 1. § (4) bekezdés rendelkezése 

értelmében, a KÉSZ hatálya alá tartozó területen a településképi követelményeket a TKR 

szabályozza, melyeket a KÉSZ-szel együtt kell alkalmazni. 

A KÉSZ 1. melléklete, Szabályozási terv 3. szelvény (a továbbiakban: SZT) a tárgyi 

ingatlanokat Lke-2/AI/SZ-9 jelű építési övezetbe sorolja. Az ingatlanokra vonatkozó 

általános előírásokról a KÉSZ 92-94. §-ai, a részletes előírásokról a KÉSZ 95. § (1)-(2) 

bekezdés rendelkezik. Az építési övezet KK/1 jelű, Hidegkút Kertvárosi karakterű részterület 

kiegészítő előírásairól a KÉSZ 143/A § rendelkezik. Az építési övezet paramétereit a 

tájékoztató levél 1. melléklete tartalmazza. 

Az SZT alapján mindkét ingatlan megszüntetésre javasolt földrészlet határ-szakaszokkal 

rendelkezik és kötelező szabályozási vonallal érintett, építésjogi szempontból rendezetlen 

telkek. 

Az 54224/1 helyrajzi számú (Váry köz 7.) ingatlanra vonatkozó előírások: 

Az SZT alapján szabályozási vonallal érintett, a Váry köz (54223) helyrajzi számú szakasza 

számára átadandó területtel rendelkezik. A Váry köz mentén, a szabályozási vonal szerint 

kialakított ingatlanhatáron tömör kerítés létesíthető. Az ingatlan az SZT jelmagyarázata 

szerinti „nem beépíthető, jellemzően teljes értékű zöldfelületként 

megtartandó/kialakítandó…” területtel érintett. 

Az 54224/2 helyrajzi számú (Váry köz 9.) ingatlanra vonatkozó előírások: 
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Az SZT alapján szabályozási vonallal érintett, a Váry köz (54223) helyrajzi számú szakasza 

számára átadandó területtel rendelkezik. Ugyanakkor a Váry köz (54223) helyrajzi számú 

szakaszának egy (másik) része ugyanezen ingatlannal vonandó össze. 

A közterület-szabályozással érintett telekterületek tájékoztató jellegű bemutatását a 

tájékoztató levél 2. melléklete tartalmazza. 

A tárgyi telkek a TKR 2. melléklete szerint Hidegkúton belül Kertvárosias karakterű 

meghatározó területen – ezen belül KK/1 jelű részterületen – helyezkednek el, melyek egyedi 

építészeti településképi követelményeit a TKR 36-37. §, valamint a TKR 38. § (1) bekezdése 

tartalmazza. 

 

Álláspontunk szerint célszerű lenne, a településrendezési dokumentumokban rögzített 

köszterület-szabályozással kapcsolatos változtatásokat az ingatlanok értékesítését 

megelőzően- vagy azzal egyidőben végrehajtani. 

 

Az ingatlanok forgalmi értéket befolyásoló egyéb további tényezők vonatkozásában egyedi 

kérdések alapján tudok állásfoglalást adni. 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét! 

Budapest, elektronikus aláírás szerint 

Tisztelettel: 

Erdei Gyula 

osztályvezető 

1. Melléklet: Lke-2/AI/SZ-9 jelű építési övezet paraméterei [a KÉSZ 2. melléklet 6a. táblázat alapján] 

2. Melléklet: Az 54224/1 és az 54224/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintő közterületi 

szabályozás után megmaradó telekméretek kimutatása – tájékoztató jelleggel 

3. Melléklet: részlet az — II. kerület Településfejlesztési Koncepciójához készült és a helyi építési 

szabályzathoz szükséges részletezettséggel kiegészített — örökségvédelmi hatástanulmány Települési 

értékleltárából 
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1. melléklet 

Az Lke-2/AI/SZ-9 jelű építési övezet paraméterei [a KÉSZ 2. melléklet 6a. táblázat alapján]: 

 

2. MELLÉKLET Az építési övezetek és az övezetek paramétereit meghatározó táblázatok 7. táblázat 
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 Makrokörnyezet  

 
Klebersberg kastély Templom utca felső szakasz Patakhegyi utca Patakhegy utcai társasház 

    
    

 
Klebersberg Kultúrkúria Váry köz  Villapark Hidegkút Váry köz  

    

54224/1 

54224/2 
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(2) Lakóház - 54224/2 hrsz. (2) Lakóház - 54224/2 hrsz. 
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(2) Lakóház - 54224/2 hrsz. (2) Lakóház - 54224/2 hrsz. (2) Lakóház - 54224/2 hrsz. (2) Lakóház - 54224/2 hrsz. 

    
 


