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2. ÉRTÉKBECSLÉSI TANÚSÍTVÁNY: 

 

Az érvényben lévő PM rendelet, valamint a TEGoVA (EVS 2003) ajánlásai alapján elvé-

geztük a 3519 Miskolc II. Ker. Tapolca Fagyöngy u. 3. szám alatti Hrsz:45580/7 lakás  

megnevezésű ingatlan forgalmi értékének meghatározását a felszámolási eljárás értékesíté-

sénél a döntésének elősegítése érdekében. 

Helyszíni szemle ideje:    2016.02.16.  

Értékelés időpontja:     2016.04.15. 

3519 Miskolc Fagyöngy u. 3. szám Hrsz:45580/7/A/3  lakás megnevezésű ingatlan  

 tehermentesen, forgalomképesen, igény-, per- és tehermentes állapotban  

1/1 tulajdoni hányadra kerekítve: 92.800.000,- Ft 

kilencvenkettőmillió-nyolcszázezer  forint 

 

3519 Miskolc Fagyöngy u. 3. szám Hrsz:45580/7/A/3  lakás megnevezésű ingatlan  

 tehermentesen, forgalomképesen, igény-, per- és tehermentes állapotban  

97/100 tulajdoni hányadra kerekítve:90.000.000,- Ft 

kilencvenmillió  forint 

Az ingatlan terhelő haszonélvezeti jog értéke:    27.000.000.-Ft  

A lakottság (használat)  figyelembevételével az ingatlan 97/100 tulajdoni hányadának  

kerekített forgalmi értéke: 63.000.000.-Ft 

azaz hatvanhárommillió  forint 

az ÁFA-tartalom a törvényi előírásoknak megfelelően alkalmazandó! 

 

Az értékelt ingatlan felszámolási értéke: A likvidációs érték megállapítása során elem-

zést végeztem a hitel fedezetéül szolgáló ingatlan forgalmi értékének várható alakulásáról 

90-180 nap idő intervallumban. A jelenleg is az ingatlanpiacon jellemző túlkínálat miatt az 

értékesíthetőségét  a szükségesnél rövidebb idő miatt a megállapított jelenlegi forgalmi ér-

ték további csökkenését eredményezheti. Ennek mértéke – 25 % körüli alakulása várható. 

Kiegészítő megállapítás: 

A megállapított érték a határnaptól számított 120 napig érvényes azzal a feltétellel, hogy 

rendkívüli természeti és gazdasági események ez idő alatt nem jelentkeznek, az ingatlan 

gazdasági, hatósági, fizikai környezetében változás nem történik.  

Alulírott kijelentem, hogy a vizsgált ingatlanra vonatkozóan érdekeltségi kapcsolat nem állt 

fent. A szakvélemény elkészítésében az aláírón kívül más nem vett részt.   

 

 

Miskolc 2015.04.15. 

 

       Készítette: . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .                 
   Kósa Bertalanné 

                                                      Felsőszintű ingatlan-értékbecslő    

                                                                   Igazságügyi  ingatlanforgalmi szakértő 

                                                                       Ig.szak:4318/1995 EUFIM: 2004/73/MAISZ 
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3.0 Megbízás 

 

3.1 Megbízás tárgya 

 

Az AMF Capital Szolgáltató Kft „f.a.” (1141 Budapest Szugló u. 82.sz.) megbízta 

Kósa Bertalanné ingatlanforgalmi igazságügyi szakértőt (Miskolc Derkovits u. 7.) a 

3519 Miskolc Fagyöngy u. 3. 2. em. 3. szám Hrsz: 45580/7/A/3 alatti lakás megne-

vezésű ingatlan értékesítéséhez javasolt felszámolási érték megállapításával.  

 

3.2 Adatszolgáltatások 
 

Az értékbecslés elkészítéséhez a megbízást követően kiváltottuk a Takarnet rendszer-

ből az ingatlan tulajdonlapját és térkép másolatát.  

A felszámolóbiztos képviselőjétől megkaptam: 

 a Társasház Alapító Okirat módosítását (2007.12.04.) 

 a megbízó tulajdonára vonatkozó szerződés és csereszerződés másolatait 

 a Földhivatlalból kikértem az értékelt ingatlan alapító okirathoz készített alap-

rajzát. 

Az ingatlan szemléje során jelenlévő Fróna Ferenc tájékoztatott az ingatlan állapotáról 

és biztosította az ingatlan  általuk használt helyiségeknek a megtekinthetőségét.  

 

3.3 Szakértői helyszíni szemle 
 

A rendelkezésünkre álló információk és adatok birtokában 2016.02.16.-án helyszíni 

szemlét tartott EUFIM minősített igazságügyi szakértőnk Kósa Bertalanné és Kósa 

Bertalan vagyonértékelő. 

 

A helyszíni szemlét előzetes egyeztetést követően közös bejárással végeztük el a 

megbízó jelenlévő képviselője dr. Fényes Ferenc és az ingatlanban lakó és jelenlévő 

Fróna Ferenc és Lemesánszky Szilvia jelenlétében- 

Az értékelt épületrész II. emelete a helyszíni szemle időpontjában lakott volt, ennek 

megfelelő állapotot rögzítettünk a megtekintettek szerint.  

A földszinten lévő apartmanok és a II. emeleten lévő apartmanok bútorozottak voltak, 

de vendég nem lakott bennük. 

Az értékelt épületrésznek a helyiségek adatait, méreteit a helyszíni szemle során fel-

mértük, mert akkor még nem álltak rendelkezésre az alapító okirat szintenkénti rajzai. 

Rögzítettük a mért adatokat és a megbízóval történt többszöri egyeztetés alapján 
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ezeket alapadatként kezeltem a számításokhoz, mert eltérés mutatkozott az ingatlan 

nyilvántartáshoz képest.  

Az értékelés szemrevételezés alapján történt. Feltárásokat, statikai és diagnosztikai 

méréseket, vizsgálatokat nem végeztünk. 

A helyszíni szemlén állapotrögzítő fotókat készítettünk az épületről illetve a jellemző 

belső helyiségekről, melyet fotódokumentációként csatolunk. 

 

 

3.4 Az értékelés területe és módszerei 

Az értékelés során, az értékelésbe bevont vagyontárgyak és az alkalmazott értékelési 

módszerek az American Institute of Real Estate Apparaisers részére készült tanköny-

vekben, a Vagyonértékelési Kézikönyv címmel Magyarországon kiadott és általáno-

san alkalmazott értékelési módszereken alapulnak, valamint az EVS 2003.-ban 

(2009.) ajánlott értékelési módokat alkalmaztam. 

Az ingatlan értékbecslését a 25/1997. (VIII.1.) PM számú rendelet alapján végeztem a 

következők szerint: 

Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés: 

A megtörtént, konkrét és ismert adás-vételi ügyletek árainak a vizsgált esetre való 

kiterjesztésével, összehasonlításával történik. 

Piaci összehasonlító módszer fő lépései: 

1. Az alaphalmaz kiválasztása 

2. Az összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése 

3. Fajlagos alapérték meghatározása 

4. Értékmódosító tényezők elemzése 

5. A fajlagos alapérték módosítása, fajlagos érték számítása 

6. Végső érték számítása a fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként 

Értékelésünk során kiemelten vettük figyelembe a fontosabb értékmódosító tényezőket: 

 A vagyonelem piac képességét. 

 A vagyonelem méretét, jellegét és hasznosságát. 

 A földterület értékét hasonló telkek legutóbbi eladásiból kiindulva. 

 A hasonló vagyontárgy paci árának pozitív, illetve negatív módosító hatását. 

 A településen kívüli helyét, megközelíthetőségét és az infrastrukturális 

ellátottságát. 
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Költségalapú értékelési módszer 

A költségalapú érték megközelítés lényege, hogy az ingatlan újraelőállítási költségé-

ből le kell vonni az idő múlása miatti avulást, majd ehhez kell hozzáadni a felépítmé-

nyekhez tartozó földterület értékét. Ez a módszer fejezi ki legkevésbé a tényleges piaci 

viszonyokat. Építés alatt lévő létesítménynél, károsodott létesítménynél, takart mű-

tárgynál, valamint olyan esetekben alkalmazható, ha más módszer nem áll rendelkezés-

re. 

1. A telekérték meghatározása 

2. A felépítmény újraépítési vagy pótlási költségének meghatározása 

3. Avulások számítása 

4. A felépítmény újraelőállítási költségéből az avulás levonása és a telekérték-

kel való összegzése. 

Hozamszámításon alapuló értékelési módszer 

A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek 

megszerzése érdekében felmerülő kiadások különbségéből (tiszta jövedelmek) ve-

zeti le az értéket. Az érték megállapítása azon az elven alapszik, hogy bármely esz-

köz értéke annyi, mint a belőle származó tiszta jövedelmek jelenértéke.  

1. Az ingatlan lehetséges (alternatív) használati módjainak elemzése 

2. A jövőbeli bevételek és kiadások becslése használati módonként 

3. Jövőbeli pénzfolyamok felállítása használati módonként 

4. A tőkésítési kamatláb meghatározása 

5. A pénzfolyamok jelenértékének meghatározása 

6. A legmagasabb jelenérték kiválasztása, a hozamszámításon alapuló érték. 

A vonatkozó rendelet értelmében az értékelést legalább kétféle módszerrel el kell ké-

szíteni. Ezt követően az értékek és eltérések értelmezése, elemzése alapján határozzuk 

meg szakvéleményünkben a tárgyi ingatlan forgalmi értékét.  

 

 

 

4.0  Ingatlan bemutatása 

 

4.1 Környezet 

Miskolctapolca, 1950 előtti nevén Görömbölytapolca (a helyiek szóhasználatában 

Tapolca) Miskolc városrésze, a Hejő-patak völgyében helyezkedik el. Neve szláv 

eredetű, fürdőhelyet jelent. Számos nevezetessége között Barlangfürdője egész Eu-

rópában egyedülálló. A Barlangfürdő az ország egyik legszebben kiépített fürdője, 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Miskolc
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hej%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szl%C3%A1v_nyelvek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szl%C3%A1v_nyelvek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Barlangf%C3%BCrd%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Barlangf%C3%BCrd%C5%91
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fedett és szabadtéri medencéi is vannak, fő vonzerejét a természetes barlangban lé-

vő meleg vizes medencék jelentik. A gyógyulni vágyóknak hidroterápia, masszázs 

áll a rendelkezésére, a fürdő orvosi rendelőkkel is rendelkezik. A fürdő egész évben 

nyitva áll. Négy csillagos strand. 

A Barlangfürdő előtt hatalmas park terül el csónakázótóval, játszótérrel és nyári 

bobpályával, kalandparkkal. Miskolctapolca területén sok szálloda és apartman  ta-

lálható a csendes, nyugodt, környezetében. Ezek elsősorban nyári időszakban hasz-

náltak, de egyéb évszakokban is használatban vannak kisebb kihasználtsággal.   

A 2008. évi válság előtti fejlődés megtorpant, mert az elmúlt időszakban jelentőseb-

ben csökkent az idelátogatók száma is. Ezt a tényt támasztja alá a folyamatosan nyo-

mott akciókkal hirdetett szállás és un. félpanziós wellness hirdetések is.  

Tapolca fejlődése 2014.-ben kezdődött el a több éve bezárt szabadtéri strandfürdő 

részleges felújításával. Új nevezetességként jött létre és épül még jelenleg is az 

AVALON Park. 

 

Az értékelt ingatlan bejelölve Miskolc műhold felvételen 

Az értékelt ingatlan Miskolctapolca központjában a Miskolc-tapolcai útról lefordulva 

déli irányba a Fagyöngy utcában található közvetlenül a strand még felújításra váró 

területe mellett. 

Megközelíthető a város autóval dél felől a 3. sz közúton, illetve az M3–M30-as au-

tópályán. Közvetlen városi autóbusszal közlekedik a Búza téri autóbusz-

pályaudvarról (a 2 jelzéssel, hétvégén, kora reggel és este a 20-as autóbusz). 

https://hu.wikipedia.org/wiki/3-as_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/M3-as_aut%C3%B3p%C3%A1lya_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/M30-as_aut%C3%B3p%C3%A1lya_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAza_t%C3%A9r_(Miskolc)
https://hu.wikipedia.org/wiki/20-as_busz_(Miskolc)
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Közvetlen környezetében 2012.-ben épült fel új kiváló minősítésű (Aurora 

Hotel****) szálloda, egyéb szállodák és  panziók, cukrászda és családi házas 

beépítésű ingatlanok is találhatók a strandfürdőn kívül. 

Autóbusz megálló, posta, orvosi rendelő, 200 m-en belül érhető el. Kereskedelmi 

üzlet kevés található, de az egyik közvetlenül az értékelt ingatlan mellett a társasház 

földszintjén található.  

 

4.2 Telek 

HRSZ:  45580/7 

Teleknagyság ingatlan területe: 2100 m
2
 

A társasház tulajdona!
 
 

Épület befoglaló mérete: 35,75x 22,26 m = 796 m
2
 

A terület jelenlegi beépítettsége: ~ 35 % 

A telek szabálytalan négyszög alakú, sík terület, kerítéssel körbe kerítetve a Csabai út-

ról kis- és nagykapu bejárattal, a Fagyöngy utcából kiskapu bejárattal közelíthető meg 

az értékelt ingatlanhoz tartozó földszinti apartmanok.   

 

Az épület észak-keleti oldala nincs lekerítve, az épület előtti rész végig beton térkővel 

kirakott parkoló. A terület déli részén pihenőpark lett kialakítva külső nyitott fürdő-

medencével.  

Az ingatlan nyilvántartási térképészeten az épület feltüntetettet, de nem egyezik meg 

a jelenlegi állapottal illetve az elhelyezett kerítéssel sem. 

A sárga színű jelölés mutatja az értékelt ingatlanhoz kizárólagosan tartozó terület 

nagyságát. 
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Az értékelt Hrsz. 45580/7/A/3 lakás megnevezésű ingatlan mindenkori tulajdonosa 

kizárólagos használatába tartozik ez a földterület! 

- Fagyöngy utcára merőleges, az épület tartófalának tervrajz szerinti 22,26 méter 

hosszúságú és kb. 3 méter szélességű a Tapolcai Strand kerítésvonalával határolt be-

zárt terület, valamint a  földszinti Fagyöngy utcai homlokzatból 5,1 méter utcai front 

szélességű épületrész és a Tapolcai Strand  kerítésvonaláig húzódó Fagyöngy utcai te-

lekhatár ( járda ) által bezárt terület. A társasház alapító okirat mellékletét képező „ 

ingatlan földterület természetbeni megosztása” megnevezésű vázrajzon feltüntetett 

narancs satírozás jelöl. 

 

4.2 Közművek 

 

Az értékelt ingatlan összközműves, valamennyi közműcsatlakozás üzemképes. 

Vízellátás: Közüzemről saját mérővel mért. A belső hálózat az épületben lévő helyi-

ségekhez apartmanokhoz és a lakáshoz kiépített. 

 Szennyvízelvezetés: kiépített csatornahálózatra rákötött 

Elektromos ellátás: Az ingatlan elektromos energia ellátása a közüzemi hálózatról 

biztosított és mért. 

Gázellátás: Kiépített belső vezetékes hálózat a tűzhelyhez és a gázkazánhoz. 

Fűtés: A földszinti és emeleti apartmanok fűtése a földszinten leválasztott kazánhelyi-

ségben lévő gázkazánról üzemelő kiépített radiátoros fűtés, a melegvíz ellátás gázboj-

lerről történik. A 2. emeleti lakás kombi fali gázkazánról üzemel a melegvíz ellátás és 

a kiépített radiátoros fűtés is. 

 

4.4 Környezetvédelmi helyzet 

Az ingatlanban környezetvédelmi szempontból veszélyes hulladék nem keletkezik, 

kommunális hulladék elszállítás megoldott.  

 

4.5 Épület 

 Az épület háromszintes egyedi építési módban készült, egyedi funkciójú épület 

részekkel. Az épület funkciója a Társasházi Alapító Okirat szerint: ABC áruház, Klub 

helyiség (volt disco) és lakás. 

Az épület eredeti  építése: ~1998.  Az épület szerkezete egyedi építési módban ké-

szült, hosszfőfalas kialakítással. 2001.-ben az East-Side diszkóban történt tűzeset 

után az épületet átépítették, átalakították és módosították az alapító okiratot is. 

Épület szerkezet: 

 beton sávalap, beton és terméskő burkolatú lábazat 
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 tégla teherhordó falazat, valamint monolit v.b. falmerevítő pillérek Herateka 

hőszigeteléssel 

 előre gyártott vb gerendás födémszerkezet, valamint monolit vasbeton fö-

démekkel. 

 fémszerkezetű vegyes összetételű fél nyeregtető LINDAB lemezborítással  

 homlokzat kívülről hőszigetelt nemes vakolatú.  

 A 2. emelet 2008.-ban lett átépítve 

 Az eredetileg 116 m2 terasz került beépítésre + 2-2 db fürdőszobás szobával 

szaunával. Majd a teljes teraszt befedték és szaunát és jakuzzi medencét és 

telepítettek.  

A 2007-ben módosított Társasházi Alapító Okirat másolata, helyiségek területi ki-

mutatása és az alaprajzok mellékletekben csatolva. 

   

Az értékelt Hrsz: 45580/7/A/3 lakás az épület észak-nyugati részén helyezkedik el 

a földszint és a  második emeleten, melyhez tartozik egy összekötő lépcsőház. 

Az épület előtt 4 gépkocsi számára burkolt parkoló lett kiépítve.  

A 2. emeleti lakás és vendégszobák az épület északi oldalán lévő személy bejáraton 

és közös lépcsőházon keresztül közelíthető meg. A földszinti vendégszobák pedig 

az oldalkert északi oldali bejáratán keresztül közelíthetők meg. 

A 2. emeleti lakás előteréből is két önálló bejáratú vendégszoba fürdőszobával ke-

rült kialakításra. 

A megkapott Társasházi Alapító Okirat módosításában meghatározott helyiségektől 

eltérően, mind méretben, funkciójában más lett megépítve. 

Az átépítés során a második emeleti szinten jelenleg kialakításra került egy közös 

előtérből nyíló  

 önálló bejárattal rendelkező 68,6 m
2 

lakás, közös előtérből nyíló + 2db ven-

dégszoba,  

 a közös fedett teraszról nyíló 2db vendégszoba valamint egy 4 férőhelyes 

szauna.  

 A földszinti részen a külön bejáratú recepció és  5db oldalkertre nyíló ven-

dégszoba került kialakításra. A vendégszobák mindegyikében a szobákból 

nyíló külön zuhanyzós fürdőszobák kerültek kialakításra.  

Az átépítés után az értékelt ingatlan 9 db önálló vendégszobából egy lakásból 

áll, melyhez tartozik egy kizárólagosan használt  49,6 m
2 

terasz.  
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Egy vendég teraszból és a földszinti szobák előtti saját udvarból tevődik össze 

ez a 3 x 22 m-es részben fedett oldal pihenőkert. 

 

A helyiségek kialakítása, az alkalmazott anyagok jó minőségű igényes kialakítást 

mutatnak. A külső nyílászárók hőszigetelt műanyagból készültek, a belső nyílászá-

rók faszerkezetűek.  

Az emeleten lévő lakás nappali- étkező-konyha része klímatizált.  

Az emeleti lakás déli oldalán lévő nagyméretű 49,6 m
2
-es terasz melyre a hálószo-

bából és nappaliból is közvetlen kijárat van, fedése könnyűszerkezetű fémlemezfe-

désű, fémkorláttal fapadló borítással.  Ennek a teraszáról az udvari medencés (nem 

az értékelt ingatlanhoz tartozó) pihenő kertbe közvetlen fém lépcső vezet.   

A 2. emeleti nyugati polikarbonátfedésű teraszon (mely egyben közlekedő is a lakás 

és az emeleti vendégszobák részére lett elhelyezve a szabadtéri jakuzzi kád, szauna 

és grillezési lehetőség a vendégek részére.  

Az értékelt ingatlan helyiség csoportonkénti  területi megoszlását a következő táb-

lázatokban foglaltam össze az általunk ténylegesen felmért területekkel: 

Földszinti 

vendégszobák 

terület 

m
2
 

1. szoba 11,26 

zuhanyzó 2,85 

2. szoba 11,26 

zuhanyzó 2,85 

3. szoba nappali 9,20 

hálórész 4,50 

zuhanyzó 4,20 

4. szoba 10,77 

zuhanyzó 2,53 

5. szoba 10,77 

zuhanyzó 2,53 

kazánház 4,20 

összesen: 76,92 

 

2. emeleti 

vendégszobák 

terület 

m
2
 

6.szoba 11,30 

zuhanyzó 2,70 

7.szoba 12,90 

zuhanyzó 2,70 

8.szoba 15,65 

kádas fürdőszoba 6,00 

9.szoba 12,00 

zuhanyzó 2,54 

összesen: 65,79 
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2. emelet 

lakás 

terület 

m
2
 

Előtér 3,30 

lakás közlekedő 3,38 

wc 0,88 

közlekdő 2,70 

nappali-konyha-étkező  41,88 

Fürdőszoba 7,97 

Háló szoba 11,78 

összesen: 71,89 

 

teraszok 

terület 

m
2
 

Terasz déli oldal 49,60 

Terasz nyugati oldal 52,84 

Terasz északi oldal 2,40 

Szauna 3,60 

összesen: 108,44 

 

lépcsőház 

terület 

m
2
 

Fsz. előtér+ lépcső 14,40 

1. em. lépcső +előtér 15,20 

2. em. lépcső 15,80 

összesen: 45,40 

 

Hasznos nettó alapterületek a földszinten és a 2. emeleten: 

földszinti 5 db  vendégszoba (zuhanyzóval) :    76,92  m
2
 

emeleti 4 db  vendégszoba (zuhanyzó v. kád): 65,79  m
2
 

emeleti lakás :                                        71,89  m
2
 

Szauna :                                                       3,60  m
2 

Teraszok:                                   104,84  m
2 

Lépcsőház:                    45,40 m
2 

Összesen:       368,44 m
2
 

A számításnál az általunk felmért területeket vettem figyelembe az egyneműsített terület 

meghatározásnál. 

Egyneműsített terület meghatározása: 

lakás nettó egyneműsített területe:    72  m
2  

x   100 %  =  72 m
2 

vendégszobák nettó egyneműsített területe:  146  m
2   

x  100 %  =     146 m
2 

teraszok nettó egyneműsített területe:  105  m
2   

x    50 %  =     52 m
2 

Lépcsőház egyneműsített területe:                   45  m
2   

x    70 %  =     32 m
2 

Ingatlan egyneműsített területe összesen     302 m
2 
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A csatolt Társasági Alapító Okiratban meghatározott terület nagysága megegyezik az ingat-

lan nyilvántartási területtel: 368 m
2
. 

 

5.0 Érték megállapítás 

 

5.1 Ingatlan értéknövelő és értékcsökkentő tényezői 

 

Értéknövelő tényezők 

 Az ingatlan jól megközelíthető központi helyen van 

 Újszerű építésű 

 folyamatos karbantartás 

 Teljes közművesítettség  

Értékcsökkentő tényezők 

 Az ingatlan megosztottsága ( földszint+második emelet) 

 A szobákhoz nem tartozik konyha, nincs étkezési lehetőség 

 A társasház nagyobb része nem üzemel 

 A településen sok az eladásra  hirdetett ingatlan 

 
 

5.2 Az ingatlan jogi szempontok szerinti értékelése 

 5.2.1. HRSZ: 45580/7/A/3 Miskolci Járási Hivatal  Földhivatali osztály 

(2016.02.24.) 

Tulajdoni lap I. rész:  

1. Megnevezése: lakás 

     Terület: 368  m
2  

  

2. Társasház 

Az önálló ingatlanhoz tartoznak az alapító okiratban meghatározott helyiségek 

                Tulajdoni lap II. rész: 

II/8 bejegyzés tulajdonos:  Dr. Kovács Attila György 

       Tulajdoni hányad. 3/100 

II/9 bejegyzés tulajdonos:  AMF Capital Szolgáltató Kft „ f.a.” 

       Tulajdoni hányad. 97/100 

A tulajdoni lap III. rész a 2016.02.24.-i tulajdonlap szerint, mellékletben 
 

5.2 Ingatlan értékbecslésének összesítése 

Költség módszer: 

Ez a módszer az értéket a vagyontárgy újraelőállításának, illetve helyettesítésének 

költsége alapján állapítja meg, leszámítva a fizikai kopásból és funkcionális 

elavulásból származó értékcsökkenést, amennyiben létezik és mérhető. Ez fejezi ki 

legkevésbé az ingatlan értékét, ezt a módszert emiatt nem végeztem el. 
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Az értékelt ingatlanra a piaci forgalmi érték és a jövedelem alapú értékelés a 

meghatározó, mert megfelelő összehasonlító ingatlanok is rendelkezésre állnak. 

A jövedelem-megközelítés 

A jövedelem-megközelítés, a vagyontárgy értékét azon nettó bevételek tőkésítésére 

alapozza, amelyek a vagyontárgy bérbeadásakor keletkeznének, illetve egy vál-

lalkozás esetében az adott ingatlan hozna. Az ingatlan bérbeadással van hasznosítva, 

emiatt ezen adatokat felhasználva határoztam meg az ingatlan értékét. Az ingatlanban 

kialakított apartmanok fizetővendég szállásként hasznosítottak. 

Haszonélvező által közölt adatok szerint a jelenlegi szállás díj: 8000.-Ft/szoba/éj. Ez 

a díj 9 db szobára vetítve átlagos kihasználtsággal hasznosítva, de a költségeket is fi-

gyelembe véve ~ 10-14. MFt éves bevételt is eredményezhet. A számításokat becsült 

adatokkal végeztem el.  

Diszkontált cash-flow módszer 

              
Hasznosítás: 

Nettó alapterü-

letek, m2 

Bérbeadható 

alapterületek, 

m2 

Havi bérleti díj 

Ft/m2/hó 

Havi bérleti díj 

EUR/m2/hó 
Éves bevétel 

*Fizikailag 

avultatott épí-

tési költség, 

Ft/m2 

Épület/szint/funkció megne-

vezése 

lakás 1 72 72 2 135 7 1 844 640 Ft 280 000 

vendég szobák 2 146 146 13 725 45 24 046 200 Ft 250 000 

    218 218 9 897   25 890 840 Ft 56 660 000 Ft 

    
           

  

  Év 2016   2017   2018   2019   2020 2021 

    1 2 3 4 5 6 

Kihasználtság*** 1, bérleti díj 

növ.** 
70% 0% 80% 3% 85% 3% 85% 5% 85% 5% 80% 5% 

Kihasználtság*** 2, bérleti díj 

növ.** 
40% 0% 45% 2% 45% 5% 45% 5% 50% 3% 50% 3% 

Bérlőkre nem terhelhető ktsg 
           

  

Értéknövelő beruházás   0 Ft 0 Ft 2 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 3 500 000 Ft 

Éves felújítási alap* 5% 2 833 000 Ft 2 833 000 Ft 2 958 000 Ft 2 833 000 Ft 2 833 000 Ft 3 008 000 Ft 

Ingatlan adó, Ft/m2 800 174 400 Ft 174 400 Ft 174 400 Ft 174 400 Ft 174 400 Ft 174 400 Ft 

Biztosítási díj*, ‰ 3 169 980 Ft 169 980 Ft 177 480 Ft 169 980 Ft 169 980 Ft 180 480 Ft 

Management díj 5% 545 486 Ft 627 859 Ft 662 013 Ft 692 985 Ft 782 269 Ft 798 643 Ft 

Éves költség   3 722 866 Ft 3 805 239 Ft 6 471 893 Ft 3 870 365 Ft 3 959 649 Ft 7 661 523 Ft 

    
           

  

Árbevétel 1   1 291 248 Ft 1 519 983 Ft 1 662 021 Ft 1 740 418 Ft 1 818 815 Ft 1 785 612 Ft 

Árbevétel 2   9 618 480 Ft 11 037 206 Ft 11 578 245 Ft 12 119 285 Ft 13 826 565 Ft 14 187 258 Ft 

Éves bevétel   10 909 728 Ft 12 557 189 Ft 13 240 266 Ft 13 859 703 Ft 15 645 380 Ft 15 972 870 Ft 

  
            

  

Cash flow 
 

7 186 862 Ft 8 751 950 Ft 6 768 373 Ft 9 989 338 Ft 11 685 731 Ft 8 311 346 Ft 

Diszkontráta 9% 
           

  

Tőkésítési ráta  9% 
           

  

Év. jövedelmek jelenértéke 6 623 836 Ft 7 434 390 Ft 5 299 014 Ft 7 208 049 Ft 7 771 542 Ft 5 094 399 Ft 

Maradványérték jelenértéke 
         

56 604 431 Ft 

DCF érték   96 035 660 Ft                     
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Aktuális Ft/EUR árfolyam 305 
           

 

Az ingatlan kerekített hozam alapú forgalmi értéke: 96.000.000,- Ft 

 

Piaci megközelítés 

A piaci megközelítés alkalmazásánál, a piacon a közelmúltban eladott, illetve 

értékesítésre felkínált vagyontárgyakat elemezzük és összehasonlítjuk az érték 

megállapítás tárgyát képező vagyontárggyal. 

A kiválasztott összehasonlító adatok családi házas ingatlanra vonatkoznak, mert 

hasonló funkciójú és nagyobb alapterületű vendégház, szálloda értékesítés nem 

történt, csak a kínálati ingatlanok között találhatók. 

Az ingatlan forgalmi értékének meghatározása céljából a településen természetes 

személyek között végbement adásvételi szerződéseken alapuló megfelelő összeha-

sonlító adatok álltak a rendelkezésemre. A NAV Főosztálya által megadott ingatla-

nok adásvételi fajlagos áraiból is megállapítható, hogy az ingatlanok értékében is 

csökkenés van folyamatban.  

Az értékelt ingatlanhoz képest eltérés a megközelíthetőségben, műszaki állapotban, 

építés évében, melyet korrekciós tényezőként alkalmazok. Az ingatlanok jelentős 

részénél a forgalmi értékre elsődlegesen az ingatlan fekvése és környezete van ha-

tással. 
 

Összehasonlító adatok a piaci elemzés elvégzéséhez 

 

             1, Miskolc Nyitrai u. 2.    

             Lakóház 160 m2 lakóterülettel 600 m
2
 telekkel   

 Vételi ár: 38,0 MFt.   

Fajlagos ár 237.500.-Ft/m
2  

Eltérés: 15 % 

- Településen belüli elhelyezkedés: 10 % 

- Telek terület: -5 % 

- Funkcionális kialakítás: 5 % 

- Környezeti szempontok: -5 % 

- Műszaki szempontok: 10 % 

Módosított fajlagos ár: 273.125.-Ft/m
2  

 

2.   Miskolc Görömbölyi  u. 74.    

Lakóház 160 m2 lakóterülettel 938 m
2
 telekkel   

Vételi ár: 39,0 MFt.  

Fajlagos ár 243.750.-Ft/m
2  

Eltérés: 15 % 

- Településen belüli elhelyezkedés: 15 % 

- Telek terület: -10 % 

- Funkcionális kialakítás: 5 % 
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- Környezeti szempontok: -5% 

- Műszaki szempontok: 10 % 

Módosított fajlagos ár: 280.312.-Ft/m
2  

 

      3. Miskolc Katona J.  u. 5.    

Lakóház 200 m2 lakóterülettel 400 m
2
 telekkel   

Vételi ár: 47,0 MFt.   

Fajlagos ár 235.000.-Ft/m
2  

Eltérés: 25 % 

- Településen belüli elhelyezkedés: 15 % 

- Telek terület: 0 % 

- Funkcionális kialakítás: 5 % 

- Környezeti szempontok: -5% 

- Műszaki szempontok: 10 % 

Módosított fajlagos ár 293.750.-Ft/m
2 

 

 

Megállapított kerekített fajlagos forgalmi érték: 282.000,-Ft/m
2
  

 

Az ingatlan forgalmi értékének meghatározása: 

 

Az ingatlan nettó egyneműsített területe: 302 m
2  

Fajlagos forgalmi érték:        282.00,-Ft/m
2
 

Forgalmi érték: 302 m
2
 x 282.000,-Ft/m

2
 = 85.164.000.-Ft 

 

A teljes ingatlan üres beköltözhető állapotban a  kerekített forgalmi érték:  

85.200.000,-Ft 

jelenlegi funkciók figyelembevételével, igény-, per- és tehermentesen 

 

Az elvégzett két módszer alapján kapott értékek a következők: 

 

Alkalmazott módszer Becsült érték Súlyozás Figyelembe vett érték 

Piaci összehasonlítás 85.200.000.- Ft 30 % 25.560.000.- Ft 

Jövedelem-megközelítés 96.035.000.- Ft 70 % 67.225.000.- Ft 

Megállapított érték   92.785.000.- Ft 

 

3519 Miskolc Fagyöngy u. 3. szám Hrsz:45580/7/A/3  lakás megnevezésű ingatlan  

 tehermentesen, forgalomképesen,  

igény-, per- és tehermentes állapotban 1/1 tulajdoni hányadra kerekítve: 

92.800.000,- Ft 

kilencvenkettőmillió-nyolcszázezer  forint 

 az ÁFA-tartalom a törvényi előírásoknak megfelelően alkalmazandó! 
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Az értékelt 3519 Miskolc Fagyöngy u. 3. szám Hrsz:45580/7/A/3  lakás megnevezésű  

ingatlannak 97/100 tulajdoni hányadban tulajdonosa a felszámolás alatt lévő AMF Capital 

Szolgáltató Kft „f.a.” 

A megállapított forgalmi értéknek a 97/100 tulajdoni hányadnak megfelelő érték:  

92.800.000 x 0,97 = 90.016.000.- Ft 

 

3519 Miskolc Fagyöngy u. 3. szám Hrsz:45580/7/A/3  lakás megnevezésű ingatlan  

 tehermentesen, forgalomképesen, igény-, per- és tehermentes állapotban  

97/100 tulajdoni hányadra kerekítve:90.000.000,- Ft 

kilencvenmillió  forint 

Forgalmi érték meghatározása lakottság (használati jog) állapotban: 

Haszonélvezet és használat: A haszonélvezeti jog értékének kiszámítása Határozott 

időre szóló vagyoni értékű jog- Határozatlan időre szóló vagyoni értékű jog az illeték a 

törvény (1990. évi XCIII. tv. 72. §) szerint számított értékével csökkenti a forgalmi ér-

téket. 

A haszonélvezet, használat mint vagyoni értékű jog értékének kiszámításánál a vagyo-

ni értékű jog egyévi értéke a kiindulási pont. Ez egyenlő a vagyoni értékű joggal terhelt 

dolog - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének 1/20-ad részével.  Attól függő-

en, hogy a vagyoni értékű jog meghatározott időre (egy adott időtartamra, esetleg 

konkrét időpontig) vagy határozatlan (bizonytalan) időre szól-e, az érték további szá-

mítása más és más módon történik.  

Határozatlan időre szóló vagyoni értékű jog : A bizonytalan időre terjedő vagyoni érté-

kű jog esetében a jog értéke az egyévi érték ötszöröse. Kivételnek számít, amikor a va-

gyoni értékű jog valamely személy életének, házasságának vagy özvegységének idejére 

terjed.  Amikor a határozatlan idejű vagyoni értékű jog valamely személy életének, há-

zasságának vagy özvegységének idejére áll fenn, a jog értékét az illető személy életko-

rának alapulvételével kell megállapítani. 

Ha a vagyoni értékű jog jogosultja: 

1.           25 évesnél fiatalabb, az egyévi érték 10-szerese, 

2.           25-50 éves, az egyévi érték 8-szorosa, 

3.           51-65 éves, az egyévi érték 6-szorosa, 

4.           65 évnél idősebb, az egyévi érték 4-szerese  

A haszonélvezeti jog értéke kiszámítható: 

 az ingatlan forgalmi értéke: 90.000.000.-Ft 

 az ingatlan forgalmi értékének 1/20 része: 4.500.000 

 megszorozva az idősebb  haszonévező Lemesánszky Szilvia (szül: 1962) 

hatszorosával:  27.000.000.-Ft a haszonélvezeti jog értéke 
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 A lakottság (használat)  figyelembevételével az ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának a 

kerekített forgalmi értéke: 63.000.000.-Ft 

azaz hatvanhárommillió  forint 

 

6.0 Feltételezések és korlátozó feltételek 

 Az értékelést végző személyek nem vállalnak felelősséget olyan, később jelentkező gazda-

sági vagy fizikai tényezőkért, amelyek befolyásolhatják az itt megadott értékeket. 

 Véleményt nem nyilvánítunk jogi ügyekben. A tulajdonjoggal kapcsolatos adatokat meg-

bízhatónak tekintett forrásokból kaptuk. 

 Feltéteztük, hogy a tulajdonjog forgalomképes és nem terheli semmilyen jelzálog, vagy 

egyéb kötelezettség azokon kívül, amelyeket konkrétan megemlítettünk jelentésünkben. 

 A vagyonértékelő szakemberek műszaki felmérést nem végeztek. A méretre és a területek-

re vonatkozó adatokat a Megbízó bocsátotta rendelkezésünkre. 

 A vagyonértékelő jelentésben jellemzett műszaki állapotot a helyszíni szemlén, az épület 

üzemeltetőjének szóbeli tájékoztatása és a részünkre átadott adatszolgáltatás alapján mu-

tattuk be. Nem végeztünk talajmechanikai, épületfizikai, környezetvédelmi és egyéb ha-

sonló vizsgálatokat. 

 A vagyonértékelés mellékleteként becsatolt dokumentumok csak a bemutatás célját szol-

gálják és segítenek megjeleníteni a jelentésben tárgyalt kérdéseket. 

 A vagyonértékelő szakembereknek nincs meg a képesítésük arra, hogy felismerjék a ve-

szélyes, egészségre ártalmas anyagokat. Az ilyen anyagok jelenléte befolyásolhatja az in-

gatlan értékét.  

 Ezen vagyonértékelő jelentés előzetes írásbeli engedélyünk nélkül sem egyben, sem része-

iben nem publikálható, a megadottól eltérő célra nem használható. 

 Ezen értékeléssel kapcsolatban tanúvallomást tennünk, vagy bíróságon megjelennünk nem 

kell, kivéve, ha a Megbízóval ebben előzetesen megegyeztünk. 

 Tisztában vagyok azzal, hogy az értékre vonatkozóan kifejtett megállapítások egzakt 

módon nem bizonyíthatók, illetve garantálhatók teljes mértékben, azonban nincsenek ki-

téve érzések, befolyás, személyes érdek vagy hiányos hozzáértés hatásainak. 

 Kósa Bertalanné ingatlan szakértő kijelenti, hogy sem jelenlegi, sem jövőbeli érdekeltsé-

ge nincs az értékelt ingatlannal, az ingatlan tulajdonosával kapcsolatosan, továbbá kije-

lenti, hogy a szakértői jelentésben megállapított érték nincs összefüggésben az érték-

becslésért kapott ellenértékkel. 
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