
.0... napirendi pont**
Bizalmas: □

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

ELŐLAP

Előterjesztés címe:
206/A hrsz.-ú ingatlan tetőtere egy részére vonatkozó bérleti szerződés 
módosítására

Az előterjesztés tartalma:
A Magyar Telekom Nyrt. 2022. december 1. napjáig 2 helyiséget bérel a 206/A hrsz.-ú ingatlan 
tetőtér egy részén fejállomás beltéri egységeinek üzemeltetése céljából. A testület értékbecslés 
készíttetéséről döntött, mely elkészült.

Ülés fajtája*: Nyílt

Előterjesztő neve: Balogh Csaba

Az előterjesztést készítette:

dr. Kármán GáboLg^^SZ^^^

Juhász Anita

Személyi érintettség esetén a zári 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:

í

Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2022.

Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.

Tárgyalja:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 0
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 0
Képviselő-testület 0

Szerepelt-e korábbi napirenden:
NEM: □

IGEN: 0
Az előző döntés eredménye (határozatszám): 212/2019. (X.9.) 

236/2022. (IX.29)
Előzmény mellékletként csatolva: 0

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: IGEN:
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □
Pénzügyi osztályvezet^ellenjegyzése:....... .........................................

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: □ IGEN: 0
Véleményező jogász: dr. Kondorosi Mátyás

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: 0 NINCS: □

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése: polgármester, jegyző

A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont): azonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

Jegyzői ellen jegyzés:

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:...............................................................................

jegyző
Cépviselö-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas:

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzat 
Polgármesterétől 
2131 Göd, Pesti út 81.
Tel: 27/530-030

Előterjesztés

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének,
Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának és Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

következő ülésére

Tárgy: 206/A hrsz.-ú ingatlan tetőtere egy részére vonatkozó bérleti szerződés módosítása

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület!

Göd Város Önkormányzata 2016. június 20-án határozott időre bérleti szerződést kötött a Magyar Telekom 
Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal (adószám: 10773381-2-44, statisztikai számjel: 10773381- 
6110-114-01, cégjegyzékszám: 01-10-041928, székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) a tulajdonát képező 
2131 Göd, Pesti út 81. sz. alatt található 206/A helyrajzi számú társasház (Egészségház) tetőterében lévő 45,86 m2, 
valamint 6,98 m2 alapterületű helyiségeket fejállomás beltéri egységeinek üzemeltetése céljára. A bérleti 
szerződést a 212/2019. (X. 9.) sz. határozatában 2022. december 01-ig meghosszabbította.
A Tisztelt Képviselő-testület a 226/2022. (IX.29.) számú határozatában úgy döntött, hogy bérleti szerződést további 
4+1 évre meghosszabbítja, és felkérte a Jegyzőt, hogy az ingatlanra vonatkozóan készíttessen értékbecslést, 
készítse el az ingatlan bérbeadására vonatkozó szerződés módosítását.
A Polgármesteri Hivatal megrendelte az értékbecslést a helyiségre vonatkozóan. A független értékbecslői 
szakvélemények az alábbiak szerint állapították meg a helyiségek ingatlan piaci (bérleti) értékét.
A nagyobb helyiség: 121 250 Ft + ÁFA.
A kisebb helyiség: 18 060 Ft + ÁFA
A fentiek alapján a két helyiség módosított bérleti díjának összege nem lehet 139 310 Ft+ ÁFA-nál alacsonyabb.

Dr. Kondorosi Mátyás ügyvéd elkészítette a módosításról szóló szerződést.

A fentiek figyelembevételével, kérem, a Tisztelt Bizottság és Képviselő-testület döntését az alábbi határozati 
javaslatról.

Az előterjesztés mellékletei:
• Bérleti szerződés módosítása
• 226/2022. (IX. 29.) sz. Ök. határozat
• Értékbecslés

1, határozati javaslat

..... /2022. (XI.........) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

megvizsgálta a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal 2016. május 13-án kötött 
és 2019. október 09-én módosított bérleti szerződés újabb módosítására vonatkozó kérelmét és a 226/2022. (IX.29.) 
számú határozat alapján elkészíttetett értékbecslő szakvélemény alapján az alábbiak szerint határoz:

Göd Város Önkormányzatának tulajdonát képező 2131 Göd, Pesti út 81. sz. alatt található 206/A helyrajzi 
számú társasház tetőterében található 45,86 m2, valamint 6,98 m2 alapterületű helyiségeket fejállomás beltéri 
egységeinek üzemeltetése céljára Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati lakások, 
valamint helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2018. (VII. 4.) önkormányzati rendeletének 44. § (3) 
bekezdése alapján további 4+1 évre bérbe adja a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság (adószám: 10773381-2-44, statisztikai számjel: 10773381-6110-114-01, cégjegyzékszám: 01- 
10-041928, székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) részére. A bérleti díjat ................ Ft+Áfa összegben
állapítja meg.



Bérleti szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről Göd Város Önkormányzata (székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81., nyilvántartó hatóság 
neve: Magyar Államkincstár, nyilvántartási száma (törzskönyvi azonosító): 731102., statisztikai számjele: 
15731106-8411-321-13., adószáma: 15731106-2-13., képviseli: Balogh Csaba polgármester), mint bérbeadó - a 
továbbiakban: bérbeadó -
másrészről a(z) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1097 
Budapest, Könyves Kálmán körút 36., cégjegyzékszáma: 01 10 041928. - Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 
adószáma: 10773381-2-44., statisztikai számjele: 10773381-61 10-114-01., képviseli:................................ és
........................, a képviselet módja: együttes), mint bérlő - a továbbiakban: bérlő - között az alább megjelölt 
helyen és időben a következő tartalommal:

1. A felek a közöttük Budapesten, 2022. június 20. napján létrejött, a GÖD belterület 206/A. hrsz-ú, 
természetben 2131 GÖD Pesti út 81. szám alatti ingatlan tetőterében található 45.86 m2 és 6.98 m2 
alapterületű helyiségekre vonatkozó Budapesten, 2019. október 9. napján első ízben módosított bérleti 
szerződést az alábbiak szerint módosítják:

2. A szerződés II. pontja a következők szerint módosul:
A felek a bérleti szerződés időtartamát 2022. december 1. napjától 2025. november 30. napjáig 
meghosszabbítják.
A felek a lejárat előtt hat hónappal közösen egyeztetik a tovább bérlés feltételeit.

3. A szerződés IV. 1. pontja a következők szerint módosul:
A bérleti díj összege: .........Ft, azaz................... forint / hó
A bérlő 2022. december 1. napjától kezdődően minden hónap.............napjáig előre
............................................................ forint bérleti díjat köteles megfizetni a bérbeadónak. A bérbeadó 
jogosult arra, hogy évenként - első ízben 2023. július 1. napjától - a hivatalosan megállapított inflációs 
rátának megfelelően módosítsa a fizetendő havi bérleti díj összegét.

4. Az alapszerződés 1. számú szerződésmódosításban és ezen szerződésmódosításban nem érintett 
rendelkezései változatlanul érvényben és hatályban maradnak.

A felek a jelen szerződésmódosítást elolvasás, és tartalmának megértése után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Göd, 2022...... Budapest, 2022......

Göd Város Önkormányzata 

bérbeadó képviseletében 
Balogh Csaba polgármester

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság

bérlő képviseletében
... és ...

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: a Képviselő-testület soron következő munkaterv szerinti ülése

Göd, 2022.

BaloglfCsaba 
polgármester



Göd Város Önkormányzata
2131 Göd, Pesti út 81.

HATÁROZAT

226/2022. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat

"206/A hrsz.-ú ingatlan tetőtere egy részére vonatkozó bérleti szerződés módosítására"

226/2022. (IX. 29.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

megvizsgálta a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal 2016. május 13-án 
kötött és 2019. október 09-én módosított bérleti szerződés újabb módosítására vonatkozó kérelmét és az 
alábbiak szerint határoz:

Göd Város Önkormányzatának tulajdonát képező 2131 Göd, Pesti út 81. sz. alatt található 206/A helyrajzi 
számú társasház tetőterében található 45,86 m2, valamint 6,98 m2 alapterületű helyiségeket fejállomás beltéri 
egységeinek üzemeltetése céljára Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati 
lakások, valamint helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2018. (VII. 4.) önkormányzati rendeletének 
44. § (3) bekezdése alapján szándékában áll további 4+1 évre bérbe adni a Magyar Telekom Távközlési 
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (adószám: 10773381-2-44, statisztikai számjel: 10773381-6110-114-01, 
cégjegyzékszám: 01-10-041928, székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) részére.

Felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlanra vonatkozóan készíttessen értékbecslést és készítse el az ingatlan 
bérbeadására vonatkozó szerződés módosítást azzal, hogy azok elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: a Képviselő-testület soron következő munkaterv szerinti ülése

Határidők, felelősök:

Határidő: a Képviselő-testület soron következő munkaterv szerinti ülése, Felelős: polgármester, Hivatali felelős: jegyző 

K m. f.

A kivonat hiteléül: jegyzőkőnyvvezető



Göd Város Önkormányzata
2131 Göd, Pesti út 81.

HATÁROZAT

212/2019. (X. 9.) Képviselő-testületi határozat

"Göd 206/A hrsz.-ú ingatlan tetőterére vonatkozó bérleti szerződés módosítása" 

212/2019. (X. 9.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy dönt, hogy a tulajdonát képező 2131 Göd, Pesti út 81. sz. alatt található 206/A helyrajzi számú társasház 
tetőterében található 45,86 m2 valamint 6,98 m2 alapterületű helyiségeket fejállomás beltéri egységeinek 
üzemeltetése céljára a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal (adószám: 
10773381-2-44, statisztikai számjel: 10773381-6110-114-01, cégjegyzékszám: 01-10-041928, székhely: 1013 
Budapest, Krisztina krt. 55.) 2016. május 13-án kötött bérleti szerződést az alábbiak szerint módosítja:

II. pont:
Felek a bérleti szerződés időtartamát 2019. december 1. napjától 2022. december 1. napjáig, azaz további 

3 éves határozott időtartammal meghosszabbítják. Felek a lejárat előtt 6 hónappal közösen egyeztetik a tovább 
bérlés feltételeit.

IV. pont:
A bérleti díj bruttó 105.688,- Ft/hó
Számla kiállítási cím: Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36. 
Szerződésszám :20005431
Számlaküldési cím: Magyar Telekom Nyrt. SAP analitikus könyvelési és folyamatfejlesztési osztály 1438 

Budapest, Pf. 380.
Megrendelő: Magyar Telekom Nyrt., Ingatlan és Flottamenedzsment Központ

A bérleti szerződés jelen 1. számú módosítással nem érintett többi pontja változatlan tartalommal hatályban 
marad és e módosítás csak az eredeti bérleti szerződéssel együtt érvényes.

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester
Hivatali felelős: Dr. Szinay József
Határidő: Azonnal

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal, Felelős: Markó József, Hivatali felelős: dr. Szinay József

K. m. f.

A kivonat hiteléül: jegyzőkönyvvezető



COl/zJlS

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS
2132 GÖD, PESTI ÚT 81.SZÁM ALATTI 

206/A/13 HELYRAJZI SZÁMÚ
ALATTI INGATLAN

BÉRLETI DÍJÁNAK BECSLÉSÉHEZ

Budapest, 2022. november 9.

Megrendelő: Göd Város Önkormányzat
2132 Göd, Pesti út 81

Készítette: Conzus Group Igazságügyi Szakértő Kft.
1068 Budapest, Benczúr u. 7. 2. em. 8.



2131 Göd, beiierüGt 2Ü6//M Í3 helyrajzi számú ingatlan bélied díjának becsléséhez

TARTALOM

TARTALOMJEGYZÉK 2

1. ÉRTÉKELÉS 4

2. VAGYONÉRTÉKELÉS MÓDSZERE 4

3. ALAPELVEK ÉS KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK 4

4. INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA 6

5. INGATLANOK ISMERTETÉSE 7

5.1. Ingatlanok elhelyezkedése, tágabb környezete 7

6. AZ ÉRTÉKELT INGATLAN BEMUTATÁSA 11

6.1. Az értékelt ingatlan bemutatása, megközelítési lehetősége 11

6.2. Közmű helyzet 11

6.4. A felépítmény bemutatása 12

7. AZ ÉRTÉKELÉS 14

7.1. Az értékelés módszere 14

7.1.1. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer 14

7.2. Az értékelési módszerek kiválasztása 14
8. INGATLAN ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA 15

8.1. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszerrel meghatározott érték 15

8.2. A használati -bérleti - díj meghatározása piaci összehasonlító módszerrel 19

8.3. Az ingatlan bérleti díjának meghatározása: 20

9. ÖSSZEFOGLALÁS 22

MELLÉKLETEK

Tulajdoni lap másolata (nem hiteles)

Alaprajz

Fotók

Ingatlan elhelyezkedését bemutató térképek
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ingatlan-ér fék bec.si és
2131 Göd, belterület 206/A/13 helyrajzi számú ingatlan bérleti díjának becsiesenez

ÉRTÉKELŐ! JELENTÉS

Megbízó: Göd Város Önkormányzata 
2131 Göd, Pesti út 81.

Készítette: CONZUS Group Igazságügyi Szakértő Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 7. 2. emelet 8.

Értékelés tárgya: 2131 Göd, belterület 206/A/13 helyrajzi számú ingatlan 
1/1 tulajdoni hányada

Értékelés célja: Ingatlan bérleti díjának megállapítása

Értékelés fordulónapja: 2022. november 3.

Értékelés érvényessége: 90 nap

Ingatlan bérleti díjának mértéke: A fajlagos havi bérleti díj mértékét az egyes helyiségekre:

2 106 Ft/m2/hó, illetve 1 053 Ft/m2/hó

összegben határoztuk meg.

A havi bérleti díj mértékét az egyes helyiségekre:

23 670,- Ft/hó, illetve 18 060 Ft/hó 
összegben határoztuk meg

Aiapelvek: A megállapított bérleti díj általános forgalmi adót nem 
tartalmazó, nettó értéknek kell tekinteni
A meghatározott érték a közüzemi díjakat nem tartalmazza.

Füstös Bálint 
ingatlan vagyon-értékelő 
EUFIM ny.sz. 2008/192

ph.
Nagy Emil 
ügyvezető 

ingatlanvagyon-értékelő 
ny.sz. 1602/2008

Varga Ágota Éva 
ingatlanvagyon-értékelő 

ny.sz. 04549/2005

CONZUS Group Igazságügyi Szakértő Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 7. 2. emelet 8.

3. oldal



Ingatlan éi-’ékbsnsljs
2131 Göd, bfelierüiei 2O6/A/13 helyrajzi számú ingaiiari bét isti díjának beGSiéséhe^

1. ÉRTÉKELÉS
Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81.) mint Megrendelő, ingatlanforgalmi szakértőnek kérte fel 
CONZUS Group Igazságügyi Szakértő Kft.-t, mint vagyonértékelési szakvélemény készítésére jogosult 
vállalkozást.

A megbízás alapján, az ingatlan bérlet útján történő hasznosításához, a döntéshozatal előkészítése céljából a 2131 
Göd, Pesti út 81. szám alatti található, Göd, belterület 206/A/13 helyrajzi számú ingatlan 1/1 tulajdoni hányada 
szerinti piaci bérleti díjának meghatározása vált szükségessé.

2. VAGYONÉRTÉKELÉS MÓDSZERE
Az értékelés folyamán helyszíni szemlére került sor, továbbá megvizsgálásra kerültek az ingatlannal kapcsolatban 
rendelkezésre álló, a mellékletben felsorolt és jelen értékeléshez csatolt dokumentumok. Megfelelően alkalmazásra 
kerültek az Európai Unió tagállamaiban működő hivatásos vagyonértékelők által alapított szervezet, a TEGOVA 
vagyonértékelési útmutatójának módszertani elvei (EVS 2003, EVS 2009, EVS 2012, EVS 2016) és a többszörösen 
módosított 25/1997. (Vili. 1.) PM rendelet előírásai.

A 2022. november 3.-i helyszíni szemle során az ingatlant és annak környezetét bejártuk. Az ingatlan adatait a 
megbízó által átadott tulajdoni lapból ismertük meg. A helyszínen az ingatlant alaprajzát felmértük, megvizsgáltuk 
az ingatlan adottságait, környezetét, és más értékbefolyásoló tényezőket. Az ingatlanról, a rajta álló épületekről, 
azok környezetéről fényképfelvételeket készítettünk, melyeket a mellékletekben csatolunk. Az értékelés 
elvégzésekor, a fentieken túlmenően megvizsgáltuk a hasonló típusú és jellegű ingatlanok általános piaci helyzetét, 
valamint a környéken kialakult ingatlanpiaci viszonyokat is.

3. ALAPELVEK ÉS KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK
Az ingatlanforgalmi szakértői véleményben ismertetett adottságokkal rendelkező ingatlan értékeléséhez a 
következőket szükséges figyelembe venni:

az értékelés tárgyát képező ingatlanban semmiféle közvetlen, vagy közvetett érdekeltségünk nincs. Az 
értékbecslésben rögzített megállapítások, következtetések kizárólag szakmai szempontokon alapulnak;

a szakvéleményben jellemzett állapotot egyszerű szemrevételezés, a rendelkezésre bocsátott iratok és a 
Megrendelő képviselőjének szóbeli tájékoztatása alapján mutattuk be, az esetlegesen fennálló, de 
érzékszervi vizsgálattal nem észlelhető értékbefolyásoló tényezőkért (pl.: talajfelszín alatti problémák, 
környezetre ártalmas anyagok jelenléte stb.) nem vállalunk felelősséget;

az ingatlan tiszta tulajdonú forgalomképes, per, igény és tehermentes tulajdonjoga kerül értékelésre;

jelen ingatlanforgalmi szakvéleményt elfogulatlanul, külső körülményektől nem befolyásoltatva 
készítettük, díjazásunk nincs összefüggésben az ingatlan megállapított értékével.

nem vizsgáltuk az értékelt ingatlannal szemben esetlegesen fennálló terheket és kötelezettségeket, 
feltételeztük, hogy a tulajdonjog egy esetleges átruházásának időpontjában az ingatlan használatával 
közvetlenül összefüggő tartozás (közüzemi díjak, stb.) nem áll fenn;

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

a szakvélemény fordulónapja: 2022. november 3.

jelen szakvélemény 3 példányban készült (2 példány Megrendelő, 1 példány elektronikus szakvélemény, 
1 példány irattár)

előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül a szakvélemény semmilyen része nem hozható nyilvánosságra 
(különös tekintettel a forgalmi értékre, az értékelők személyére, valamint az értékelő cégre vonatkozóan). 
A szakvélemény más célú felhasználásához a készítő cég írásos hozzájárulása szükséges.

ezen értékeléssel kapcsolatban felmerült jogvitákban és/vagy szakmai vitákban való közreműködés, 
továbbá értékelésünknek más szakértők által történő opponálásának értékelése, velük való egyeztetése, 
bármilyen egyeztetésen vagy bíróságon történő megjelenés nem képezi feladatunkat, kivéve, ha a 
Megbízóval ebben előzetesen írásban megállapodtunk.

nem vállalunk felelősséget olyan, a későbbiekben, az ingatlanhasznosítás, telekalakítás megvalósulása 
során az ingatlan környezetében, vagy az ingatlan piacon esetlegesen bekövetkező változásokért, 
amelyek befolyásolhatják az itt megadott értékeket.
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A jelen vagyon értékelő jelentésben alkalmazott piaci érték fogalom definícióját az American Institute of Reál Estate 
Appraisers által 1989-ben kiadott Ingatlanértékelési kézikönyvben találjuk.

,Az a legvalószínűbb ár, amelyet egy bizonyos időpontban, készpénzben, készpénzzel egyenértékű egyéb 
értékben, vagy más pontosan meghatározott feltételek mellett kapni lehet egy meghatározott vagyoni jogért, miután 
az ésszerű ideig szerepelt egy versenyfeltételek között működő piacon, olyan körülmények között, amelyek minden 
feltételűkben eleget tesznek a korrekt eladás feltételeinek és az üzlet egy megfontolt, a körülményeket ismerő, 
önmaga nevében eljáró és szabad elhatározásból cselekvő eladó és vevő között jön létre.”

E definíció hallgatólagosan tartalmazza, hogy az eladás egy bizonyos időpontban zajlik le és a jogok átruházása 
az eladóról a vevőre az alábbi körülmények között megy végbe:

az eladó és a vevő átlagos mértékben motivált

mindkét fél jól informált, vagy megfelelő tanácsadókkal rendelkezik, és mindketten úgy cselekszenek, 
ahogyan azt saját érdekükben a legjobbnak tartják

az eladás előtt az adott tulajdont ésszerűen elvárható ideig a szabadpiacon eladásra felkínálták

a fizetés készpénzben, vagy azzal összehasonlítható pénzügyi konstrukcióban történik

az ár az adott tulajdonra vonatkozó normál megfontolások alapján alakult ki és nem befolyásolják az 
eladással összefüggő speciális, vagy különleges pénzügyi konstrukciók, vagy bármely, az adásvétellel kapcsolatos 
fél által megadott koncessziók.

Az ingatlanok piaci bérleti díja az a bérleti díj, amelyet egy ingatlanért bérleti díj vagy korlátozások, vagy bérleti díj 
támogatások nélkül a nyílt piacon el lehet érni, tekintettel annak elhelyezkedésére, jellemzőire és felszereltségére. 
A piaci bérleti díjat hozzá kell igazítani a bérleti díjban foglalt koncessziókhoz és a tulajdonos által fizetett rezsihez, 
(forrás: NCHMA -National Council of Housing Markét Analysts).

A piaci bérleti díj az az összeg, amelyet a bérbeadó észszerűen elvárhat, és a bérlő észszerűen számíthat arra, 
hogy fizetni kell egy bérletért.

(forrás: gobertpatners.com)
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4. INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA

A részünkre átadott 2022.10.13-i nem hiteles tulajdoni lapból ismerhettük meg az értékelés tárgyát képező ingatlan
adatait: cím, helyrajzi szám, alapterület, 
nyilvántartott adatait:

tulajdonosok. Az alábbiakban ismertetjük az ingatlan fölhivatalnál

AZ ÉRTÉKELT INGATLAN ADATAI

TULAJDONI LAP I. RÉSZ:
2132 Göd, belterület 206/A/13

Ingatlan címe (túl. lap szerint):
(természetben Göd, Pesti ú 81.)

Tulajdoni lap szerinti területe: 16,13 m2

Helyrajzi száma: 206/A/13

Ingatlan megnevezése: Egyéb helyiség
Széljegy tartalma: A 2022.10.13-i tulajdoni lap érvényes bejegyzést nem tartalmaz

II. RÉSZ:
Tulajdonviszony: GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Tulajdoni hányad: 1/1

III. RÉSZ: A 2022.10.13-i tulajdoni lap érvényes bejegyzést nem tartalmaz

Jogi helyzet:

Az ingatlan tulajdoni és építéshatósági helyzete rendezett, az ingatlan önállóan forgalomképes.
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5. INGATLANOK ISMERTETÉSE

5.1. Ingatlanok elhelyezkedése, tágabb környezete

A megye és a tágabb környezet:

A vizsgált ingatlan Pest megyében, Pest megyében, a Dunakeszi járásban, a budapesti agglomerációban, Göd 
városában fekszik, a Pesti út 81. szám alatt.

Göd városát a Dunakanyar kapujának nevezett település vonzó nyaralóhely a Duna partján.

Fekvése:
A Dunakanyar délkeleti részén fekszik, a Vác-Pesti-Duna-völgyben, a váci Duna-ág bal partján. A "Dunakanyar 
kapujaként" is szokták nevezni. Budapesttől mintegy 25 kilométerre északra, Váctól 9 kilométerre délre található.

A legközelebbi települések: észak felől Sződliget és Vác, északkelet felől Sződ, kelet felől Vácrátót és Csornád, dél 
felől Fót és Dunakeszi, nyugat felől pedig a Duna-ág túlpartján (a Szentendrei-szigeten) fekvő Szigetmonostor és 
Pócsmegyer

Megközelítése, közlekedése

Budapest felől közúton a 2-es főúton vagy a M2-es autóúton, közelíthető meg a legegyszerűbben. Az M2-es itteni 
csomópontjával a 21 107-es számú mellékút kapcsolja össze a központi részeit. Kerékpárral a Duna mellett 
végighúzódó kerékpárúton érhető el.

1846. július 15-én itt (pontosabban a Pest-Vác szakaszon) nyílt meg az első magyar vasútvonal. 1877-ben a 
vonalnak még csak Rákospalotán, Dunakeszin és Gödön volt állomása. A Budapest-Szob-vasútvonalnak ma 
Gödön három megállási pontja van: Alsógöd megállóhely, Göd vasútállomás és Felsőgöd megállóhely. Alsógöd 
mh. szinte közvetlenül a 2-es főút mellett fekszik, a gödi állomás a város központjának keleti szélén helyezkedik 
el, közúti megközelítését a 2-es főútból kiágazó 21 313-as számú mellékút (Köztársaság út! Rákóczi Ferenc utca) 
teszi lehetővé; Felsőgöd mh. pedig a 21 107-es számú mellékút vasúti keresztezése mellett található.

A Volánbusznak négy helyközi viszonylata halad keresztül a városon (300, 301, 345, 371) és egy 
magánvállalkozásban üzemelő helyi járat is közlekedik (egy Ikarus 405 típusú autóbusszal).

Története

Kezdetek
Göd ősidők óta lakott helynek számít. Számos őskori régészeti emlék maradt fent, tártak fel a település területén. 
Újkőkori, majd réz-és bronzkori emberek telepedtek le, szarmaták települést alapítottak. A római uralomból számos 
pénzérme került elő, valamint római őrtorony a Duna parton, a Csörsz-árok Dunakeszi közelében és az Újtelepnél 
feltárt erődépítkezés, melyet I. Valentinianus császár rendelt el, és amely a limestől mélyen az ellenséges területen 
belül épült volna fel, így áttételesen háború, egy király és egy császár halálokozója volt.[2]

Mohácsig
A mai Felsőgöd területén található az avar kori földvár, melyről az utat és a Dunát lehetett védelmezni. Itt alakult ki 
a kör alapú templom és a falu Gud, Gödé néven. Göd Juditot még 1640-ben is említették. A váci püspökség birtoka 
volt ekkor a település. A pusztító tatárjárás után került Göd a Gyula-Zsombor nemzetségből származó Sebrethez, 
aki Fejér megye ispánja volt. Ekkor, 1255-ben említették először oklevélben a települést. Ez az évszám található a 
címerben is. Gödöt 1317-ben Károly Róbert Szécsi Dénesnek adományozta. A 15. században a római őrtorony 
alapjaira ismét felépítettek egy őrtornyot. A Sződ-rákosi patakon vízimalom épült. 1485-ben a váci országgyűlésre 
érkező Mátyás király átvonult a falun.

Török kor

A mohácsi csata után a területet folyton fosztogatások sújtották. Ezt bizonyítja az az adat, mely szerint 1684-ig 38 
esetben dúlták fel a vidéket a török és a keresztény hadak egyaránt. A lakosság elmenekült, a templom, a temető 
és a falu elpusztult. 1600 körül a Madáchoké lett Göd. A török kiűzése után a feljegyzések szerint elhagyott, kiégett 
puszta volt, mely Sződhöz tartozott.

Újjáépülés
1700 körül alakult ki Göd-puszta, a mai Nemeskéri-kúria és környéke. Az 1715-ös összeírás alapján Vác pusztája 
volt. 1718-ban Madách László lett a birtokosa Sződdel együtt. Felépült a Madách-kastély, és fejlődött a birtok is. 
1736-ban a Grassalkovich családi uradalom része lett, kiépült a Göd-pusztai központ, a Kincsem telep, pálinkaház 
és sörfőzde. A falu újjáépülése többnyire magyar lakosok keze munkáját dicsérte. A Gál-napi marha és 
baromfivásárok visszaállítása és a postakocsijárat indítása is jelezte a fejlődést. Mayerffy József bérelte ki a 
pusztát, és neki köszönhetően beindult a juhtenyésztés, pincészet és gazdasági épületek épültek. Sírja a Göd- 
pusztai temetőben található. 1800 környékén megjelentek a hajómalmok a Dunán.
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Fejlődés megindulása, reformkor

1805-ben elkészült Mayerffy József magyar feliratú harangja, ez van a címerben is. 1830-ban a bérleti viszony 
megszűnt, és a Mayerffyak megvásárolták Gödöt. Az új tulajdonos Mayerffy Ferenc Xavérius serfőző mester, a 
Lovaregylet alapítója, Széchenyi István barátja lett. 1846-ban felavatták az ország első vasútját Pest és Vác között. 
A kezdeti palotai és dunakeszi állomás után Göd lett a harmadik állomás. A szabadságharc ideje alatt a birtokot és 
a kúriát feldúlták. A Sina család tulajdonába került a terület 1864-ig, majd egy belga bank parcellázta ki a telkeket. 
Tulajdonosok lettek Floch-Reichersberg, Schöffer Bódog, Arany László, Nemeskéri-Kiss Miklós és dr. Széchy 
Kálmán birtokosok.

A település kialakulása

1873-ban megjelent Felsőgödtelep, birtokosa Szapáry gróf volt, kastélya a Madách utcában épült. 1875-től 1880- 
ig Kincsem, a csodaló volt a gödi istálló lakója. Tenyésztője Blaskovich Ernő volt, akinek a munkásságának 
köszönhetően kialakult egy versenyló-tréningtelep. Kincsem minden idők legeredményesebb versenylova. A ma is 
álló Kincsem istálló Göd egyik legrégibb épülete. Göd-pusztán iskola, postaügynökség is működött a kúria 
épületében. Nemeskéri-Kiss Miklós honvéd ezredes és Nemeskéri-Kiss Pál szeszgyárat, gazdasági vasutat és 
svájci mintára istállókat építtetett. Kialakult Kis-Göd és a Villatelep. 1900 környékén tégla- és cementlapgyár 
üzemelt 100 munkással, épületei egy része ma is áll, vendéglők, boltok találhatók benne a főúton. Huzella Tivadar 
megvásárolta Arany Lászlótól a birtokot. 1951-től az MTA tulajdona volt. 1902-ben felépült a mai művelődési ház, 
a Biciklista Nagyvendéglö, melyben később mozi üzemelt. A Budapest-Göd kerékpárverseny célállomása a 
település. Ezidőben Alsógödön katolikus kápolna épült. 1908-ban megindult Felsőgödön a tanítás is. Felsőgöd 
gyorsan fejlődött, postaügynökséget építettek, vasúti megálló létesült, helyi újság, másik iskola indult, kaszinó nyílt, 
katolikus haranglábat állítottak a későbbi templom helyén. 1914-ben Felsőgöd kivált Sződből és önálló településsé 
szervezték. Megépült az első gyógyszertár, az első mozi, és új temetőt nyitottak. Az első világháború hősi halottai 
számára a felsőgödi temetőben emlékmű, az alsógödi Dunaparton tíz fűzfa egy-egy névvel állít emléket az 
elesettek számára. Felsőgöd hamarosan nagyközség lett, és új postahivatal épült.

Alsógöd is követte Felsőgödöt a fejlődésben. 1921-ben kisközséggé alakult, iskolát nyitottak az egykori téglagyár 
egyik épületében. Eközben Felsőgödön felépült a katolikus templom a Bozóky téren, iparoskor is alakult. Létrejött 
a Fecskefészek, a helyi cserkészmozgalom is beindult, és Alsógödön is mozit nyitottak. Megindult Felsőgödön a 
villanyvilágítás, önkéntes tűzoltó egyesület alakult, felépült a plébánia épülete. Alsógödön postahivatal, állandó 
iskola, református imaház és evangélikus templom épült. Csendőrőrsöt is telepítettek a megnövekedett 
lakosságszám miatt. Felépült a felsőgödi állami elemi iskola Mikié Károly tervei alapján. Megnyílt az Árpád mozi, 
melyet 1948-ban államosítottak, majd gazdaságtalan működése miatt megszüntették. A református templom és a 
zsinagóga is felépült ezidőben Felsőgödön. 1939-ben az anatómusok világkongresszusát a Huzella villában 
tartották. Ilka majorba betelepültek a bócsaiak, a Schöffer-kastélyban 1944-ben művészkongresszust szerveztek.

A második világháború óta

1950-ben melegvízforrást találtak, erre épült rá a mai Termál strand. Egészségház és népkönyvtár épült. 1970-ben 
Alsógöd és Felsőgöd Göd néven egyesült. Megindult a Gödi Körkép, a Piarista Szakmunkásképző megindította a 
tanítást. 1993-ban az alsógödi katolikus templom leégett, de 1996-ra újjáépítették. 1999. augusztus 20-án Göd 
városi rangot kapott. Felépült a Samsung-gyár, a városi sportcsarnok, befejeződött a csatornázás, az utak 
aszfaltozása folyamatosan bővül.

A középkori elpusztult falu teljesen újjáépült, 1877-ben még csak 118-an lakták, manapság lakóinak száma közel 
22 ezer.

Település neve: Vác
Teljes népesség: 21 998 fő (2022. jan. 1. népességi adatok KSH)
Területe: 24,44 km2
Régió: Közép - Magyarország
Megye: Pest
Járás: Dunakeszi
Jogállás: város
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Népesség

A település népességének változása:
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Gazdaság

A hajdani Göd lakói állattenyésztéssel és halászattal foglalkoztak, mivel földművelésre nem ezek a földek voltak a 
legmegfelelőbbek. A vidék azonban legeltetésre kiválóan alkalmas volt és hajdanán itt hatalmas marhavásárokat 
tartottak. Ivóvíz bőségesen rendelkezésre állt és a dombokról az őrök messziről észrevehették a harácsolókat, 
mivel a nagy kiterjedésű lápos ingoványok biztos védelmet nyújtottak. Igen fejlett volt a halászat és a tervszerű 
halászat nyoma a vizafogó, ami 1528-ban Vác és Buda között épült ki.

Az ipar megjelenése a Grassalkovich család nevéhez fűződik, ök építették meg a későbbi Kincsem telepnek 
nevezett majort hatalmas magtárral és a Duna-parton sörgyárral.

Gödre települt a Samsung akkumulátorgyára, mely város és a környék egyik legnagyobb foglalkoztatója.

(forrás: wikipedia.org, god.hu)

Az ingatlan fekvése és környezete

A vizsgált ingatlan Göd központi részén, a Pesti út 81. szám alatt fekszik, a polgármesteri hivatal telkén. A 
társasházzá alakított ingatlan telke két utcára nyílik - Pesti út és Bajcsy-Zsilinszky utca. Az értékelt ingatlan a 
Bajcsy-Zsilinszky utca felőli épület tetőterében található. Az ingatlan a várost ketté szelő forgalmas Pesti út mellett 
fekszik. Környezete vegyes funkcióra hasznosított- a lakóházak mellett az üzleti célokra hasznosítható, 
kereskedelmi és szolgáltató funkciójú ingatlanok is megtalálható. A környezet rendezett. Míg a Pesti út forgalmas 
főút, a Bajcsy-Zsilinszky utca kis forgalmú mellékutca.

A város infrastrukturális ellátottsága jó, a lakosság alapellátását szolgáló oktatási, egészségügyi, kereskedelmi és 
szolgáltató létesítmények a városban megtalálhatók.

Kereskedelmi ingatlanok piaca (forrás: /www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/kereskedelmiingatlan-piaci- 
jelentes/kereskedelmiingatlan)

Az EU növekedési rangsor felső harmadában elhelyezkedő 6,5 százalékos második negyedéves hazai gazdasági 
növekedés után az év második felében már érdemi lassulásra számíthatunk. A gazdasági kilátások romlása, az 
emelkedő energiaárak, a növekvő építési költségek, a forint euróhoz képesti jelentős volatilitása és gyengülése, az 
emelkedő kamatok és a szigorodó finanszírozási feltételek egyaránt kihívást jelentenek a kereskedelmiingatlan
piac szereplői számára már rövid távon is. 2022 első félévének kereskedelmiingatlan-piaci folyamatai 
összességében még kedvező képet mutattak, azonban a kockázatok európai szinten is emelkedtek, ami végső 
soron az ingatlanok leértékelődését eredményezheti. Az Európai Rendszerkockázati Testület az Európai Unió 
pénzügyi rendszerének sérülékenységei kapcsán kiadott 2022. szeptemberi általános figyelmeztetésében a 
tagországok kereskedelmiingatlan-piacaival összefüggő kockázatokat is kiemelt.

2022. június végére a budapesti irodapiacon 9,9 százalékra, az ipari-logisztikai piacon pedig 6,4 százalékra 
emelkedett a kihasználatlansági ráta. Ezek a kihasználatlansági szintek történelmi összevetésben nem 
tekinthetőek magasnak, ugyanakkor az irodapiacon a mutató 2019 végi 5,6 százalékos szintjéhez képest, már egy 
teljesen más helyzet uralkodik, ami fokozott figyelmet érdemel. Az iroda- és ipar-logisztika szegmensekben a 
tervezett magas átadási volumenek a kihasználatlanság további emelkedése irányába mutatnak. Az új átadások 
ütemezésében növekvő kockázatot jelentenek az emelkedő építőanyagárak és az ellátási problémák. A hazai 
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szállodák forgalma 2022 első hét hónapjában jelentősen javult éves összevetésben, amiben a külföldi vendégek 
visszatérése mellett a járványügyi korlátozásokkal még érintett, alacsony 2021-es bázisadatoknak is szerepe volt. 
A folyamatban lévő nagyszámú fejlesztés révén 2022 második félévében közel 2,3 ezer új szállodai szoba, a 
meglévő kapacitás 4 százalékának átadása várható.

2022 első félévében a hazai befektetési piac 0,6 milliárd eurós forgalmat ért el, ami 7 százalékkal maradt el a 2021 - 
es első félév értékétől. A forgalom jelentős részét (47 százalékát) néhány nagy összegű tranzakció adta, 
háromnegyede pedig hazai befektetőkhöz kötődött. A gazdasági kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanságok 
hatására a befektetők kiváró álláspontra helyezkedtek, de a folyamatban lévő tranzakciók nem álltak le, így a 
kivárás várhatóan a 2023-as befektetési forgalomban érezteti majd mérséklő hatását. 2022. első félévben a 
hozamok nem változtak érdemben, előretekintve azonban a piaci szereplők már hozamemelkedésre számítanak.

A kiskereskedelmi bérleti díjak alakulása és a kihasználatlansági ráták Magyarországon

Bevásárlóközpont a Másodlagos Elsődleges Bevásárló utcák
regionális városokban bevásárlóközpont bevásárlóközpont

BUDAPEST

Bérleti díj (2017) n Bérleti díj (2018) fi Bérleti díj (2019)
B Bérleti díj (2020) Sí Bérleti díj (2021) C Bérleti díj (2022)
0 Kihasználatlansági ráta (jobb tengely)

Az ipari-logisztikai ingatlanok jellemző bérleti díjai Budapesten és környékén

E Ipar-logisztika kínálati bérleti díj ♦ Éves változás (jobb tengely)
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Pest megye és az agglomeráció gazdasági helyzete

Pest megye a fővárossal együtt a kelet -közép - európai térség vezető szerepéért folyó nemzetközi verseny egyik 
fontos résztvevője. Közvetlen versenytársai Bécs, Pozsony, Prága és Varsó, de egyes területeken Moszkva és a 
szomszédos déli országok fővárosai is. A megye jövőjét alapvetően befolyásolja, hogy a fővárosi agglomeráció 
hogyan teljesít ebben a versenyben. Természetesen ez a teljesítmény nem kizárólag a térségben dől el, erősen 
befolyásolja az ország fejlődése, megítélése, teljesítménye.

Pest megye gazdasági súlya, jelentősége kiemelkedő bármely más megyéhez képest. A GDP 11%-át a megye 
állítja elő, a beruházások 7,6%-a itt valósul meg, a működő vállalkozások és az ipari parkok 13%-a itt található. A 
megye az ország exportjának közel 15%-át adja, és az ipari termelés terén is igen magas a teljesítménye. Pest 
megye része annak az összefüggő fejlett nagyobb gazdasági térségnek, amely az ország északnyugati részén az 
ipari termelés és hozzáadott érték többségét adja, és gazdasági fejlettségben a legjobb mutatókat produkálja. A 
Pest megyei GDP és beruházások értéke csaknem kétszerese a következő legmagasabb megyei értéknek.

Szükséges leszögezni, hogy a gazdaság teljesítménye nem egyenletes magán Pest megyén belül sem. Az 
agglomerációs zónában koncentrálódik a megyében székhellyel rendelkező gazdasági társaságok 80%-a, melyek 
a statisztikai állományi létszám négyötödét foglalkoztatják. A térségben azok a Budapesttel szomszédos városok 
találhatók, melyek a gazdasági tevékenységek szuburbanizációjában leginkább érintettek (Dunaharaszti, 
Szigetszentmiklós, Dunakeszi, Törökbálint, Budaörs), illetve az agglomeráció egyéb, nagyobb méretű, de távolibb 
települései (Gödöllő, Vác).

A lakossági jövedelmek tekintetében szintén megmutatkozik a fenti kettősség. Az agglomerációban települési 
szinten akár 43%-kal is magasabb az egy főre jutó összevont adóalap összege, mint Pest megye külső részén. A 
legalacsonyabb jövedelmű települések a régió délkeleti és északi perifériájában helyezkednek el.

(forrás: terport.hu)

6. AZ ÉRTÉKELT INGATLAN BEMUTATÁSA

6.1. Az értékelt ingatlan bemutatása, megközelítési lehetősége

A vizsgált ingatlan Göd központi részén a Pesti út 81. szám alatt, a polgármesteri hivatal területén található. Az 
ingatlant magában foglaló épület a telek Bajcsy Zsilinszky út felől részén áll. Az ingatlan gépkocsival a Pesti út felől 
a polgármesteri hivatal területére behajtva közelíthető meg. Gyalogosan mindkét utca felől megközelíthető.

A társasházzá alakított ingatlan négyszög alakú telkén több épület áll. Az épületek között, a telek közepén 
parkolókat alakítottak ki.

Az ingatlant magában foglaló épület földszint és tetőtér kialakítású. Az értékelt albetét ingatlan a tetőtérben 
helyezkedik el. Megközelítése az épület középső részén kialakított, a kert felől önálló bejárattal rendelkező 
lépcsőházon keresztül közelíthető meg. Az ingatlan a Bajcsy-Zsilinszky utca felé tájolt ablakokkal rendelkezik.

Parkolási lehetőség a társasház kertjében korlátozott számban kialakított kültéri parkolókban van.

Megközelítési lehetőségek
Közúti közlekedés
Az ingatlan gépjárművel megközelíthető a városon áthaladó 2-es főút felől a Pesti útról közelíthető meg. 
Gyalogosan a Pesti út és a Bajcsy-Zsilinszky utca felől érhető el.

Tömegközlekedési eszközök közül vonattal a 2-es főúton közlekedő autóbuszokkal közelíthető meg. A 
buszmegállók az ingatlan közvetlen közelében találhatók, 1-2- perc sétával érhetők el.

Göd vasútállomás az ingatlantól ~10 perc sétával elérhető.

6.2. Közmű helyzet
Az összes közmű az utcában rendelkezésre áll. Az ingatlan telkére az összes közművet bekötötték.
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6.4. A felépítmény bemutatása

ÉPÜLET ADATAI
Általános és területi adatok:
Épület térképi sorszáma
Épület megnevezése egyéb helyiség
Építés ideje ~1960-1970-es évek
Az épület szintosztása Földszint + tetőtér
Ingatlan épületen belüli
elhelyezkedése
Albetét alapterülete: 16,13 m2
Szerkezeti kialakítás
Alapozás Csömöszölt beton sávalap (feltárás nem történt)
Tartószerkezet / falazat Tégla falazat
Födémek Vasbeton
Tetőszerkezet / fedés Hagyományos ácsszerkezet, cserépfedés
Külső felület kialakítása Vakolt, színezett
Belső felületek Vakolt, festett
Nyílászáró szerkezetek Faszerkezetek
Padlóburkolatok PVC
Közművek
Vízellátás A közüzemi hálózatra nem csatlakoztatott
Elektromos hálózat A közüzemi hálózatra csatlakoztatott
Szennyvízkezelés A közüzemi hálózatra nem csatlakoztatott
Gáz hálózat A közüzemi hálózatra nem csatlakoztatott
Gépészeti kialakítás
Fűtés Radiátoros
Használati melegvízellátás Nincs

Műszaki / fizikai állapot Teljes felújításra szorul

Egyéb
Leírás

Az épület tetőterében kialakított két helyiségre osztott albetét a Bajcsy-Zsilinszky utca felé tájolt, a nagyobb 
helyiség ablakai az utcára néznek. A kisebb helyiség nem rendelkezik ablakokkal, belmagassága nem éri el 
az 1,90m-t csak tárolásra alkalmas. A nagyobb helyiség jelen állapotában teljes felújításra szorul, irodai 
célokra hasznosítható. Az egyes helyiségek önálló ajtóval rendelkeznek a lépcsőházból nyíló közlekedőről. 
Összességében felújítandó állapotú.
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ALAPRAJZ

317,37 mZ

11. fctyoai iÓeÓÓ mi

12. gU vezető 9,Öm2

13 rdktűr 6,9ömZ

It. beiépa 1,01 <nZ

5. p}-Ap kábát 13,37m2

ló. műizcká 12oba 32,1-9 mZ
IÖÖ72mZ

17. pododír )Zö,ó5 mZ

Megjegyzés: a bérlő jelenleg a lépcsővel szemben, az alaprajzon 13. számmal jelölt helyiséget használja. A 
helyszíni szemlén a helyiség felmérése megtörtént, ez alapján a bérelt helyiség mérete: 2,68 m x 1,56 m, 
mindösszesen 4,18 m2, belmagassága az ajtónál 1,64 m.
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7. AZ ÉRTÉKELÉS

7.1. Az értékelés módszere

A megbízás szerinti feladatunk az ingatlan használati díjának megállapítása. A szakmában általánosan elfogadott 

szabályok szerint a használati - bérleti - díj mértékének megállapítására két féle módszer áll rendelkezésre.

Az egyik alkalmazható módszer a piaci összehasonlító módszer, melynél piaci összehasonlító adatokat gyűjtünk 

bérbe adásra kínált hasonló ingatlanok közül. Majd az összehasonlítás körébe vont ingatlanokkal, piaci 

összehasonlító módszerrel, az értékelt ingatlan és az összehasonlító adatok közötti eltéréseket korrekciós 

tényezővel korrigálva meghatározzuk az értékelt ingatlan használati -bérleti - díját.

A másik lehetséges módszer esetében első lépésként meghatározzuk az ingatlan piaci értékét, piaci 

összehasonlító módszerrel. Majd ebből az érték vezetjük le az ingatlan használati - bérleti- díját egy fordított 

hozamszámítást végezve.

Ennél a módszernél, ahogy a hozamszámítás módszerénél is abból az alapelvből indulunk ki, hogy összefüggés 

van az ingatlan bevételtermelő képessége és értéke között. A piaci összehasonlító módszerrel meghatározott 

forgalmi értéket alapul véve, azt a bérleti díjat keressük, mellyel a hozamszámítást elvégezve az adott forgalmi 

értéket kapjuk eredményül. A számítást egyszerű tőkésítés módszerét alkalmazva végezzük el.

Az értékbecslés, a TEGOVA útmutató elvei és módszertani ajánlásai (EVS 2003, EVS 2009, EVS 2012, EVS 2016) 

szerint, a többször módosított 25/1997. (VIII.1.) PM rendeletben és a mindenkor érvényes egyéb jogszabályokban 

előírtaknak megfelelően készült.

7.1.1. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer

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

összehasonlítja az adott körzetben, a közelmúltban értékesített vagy értékesítésre felajánlott ingatlanok 

paramétereivel, majd elvégzi az eltérések alapján szükséges kiigazításokat. Minél közvetlenebb összehasonlításra 

nyílik lehetőség, annál pontosabb a becsérték.
Olyan ingatlanok értékbecslésénél használják, amelyeknek van jellemző piaci forgalmuk. Pld.: családi házak, 

öröklakások, telkek, iroda / üzlethelyiségek, raktárak stb.

Az összehasonlítás alapjául rendszerint a következő tényezők szolgálnak:

realizált ügylet szerinti ár / kínálati ár 

értékesítési időpont
elhelyezkedés, megközelíthetőség, infrastrukturális ellátottság, méret, műszaki állapot

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

felhasználásával határozható meg.

7.2. Az értékelési módszerek kiválasztása

Az értékelés módszerét mindig a vizsgált vagyontárgy jellege és az értékelés célja alapján választjuk ki. Jelen 

esetben, az ingatlan jellegét is figyelembe véve a lehető legmegalapozottabb vélemény kialakítása érdekében a 

piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszert alkalmaztuk.
Az értékelés során figyelembe vettük az Európai Bizottság 1255/2012/EU. (2012.december 11.) rendeletének, az 

IFRS 13 Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard „Valós értéken történő értékelés”-re vonatkozó szabályait is. 

Az értékelés elkészítésénél a fentiekre való tekintettel vizsgáltuk az ingatlan forgalmi értékét, a megközelítési 

módszereket.
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A feladatnak megfelelően a piaci érték alapú forgalmi értékelés összehasonlító ingatlanpiaci adatok 

felhasználásával és elemzésével történt, mert a valós piaci forgalmi értéket leginkább a piaci összehasonlító adatok 

elemzésén alapuló módszerrel lehet kapni.

Összehasonlításra - az ingatlanpiac aktuális állapotát megfelelően kifejező - kínálati adatokat használtunk fel. Az 

összehasonlításra alkalmas ingatlanok körét hasonló paraméterekkel rendelkező eladásra kínált ingatlanok közül 

választottuk ki. Az ingatlanpiacra általánosan jellemző alku lehetőségét - felépítményes ingatlanok esetében- a 

kínálati árak -10%-os korrekciójával fejeztük ki.

8. INGATLAN ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA
8.1. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszerrel meghatározott érték
Piaci összehasonlító elemzés:

Ingatlan
Értékelt ingatlan összehasonlításnál használt ingatlanok

1 2 3 4
Göd, Pesti út 81. Fót Kisalag Dunakeszi Alag Dunakeszi Tóváros Vác Deákvár

inqatlan típusa egyéb helyiség iroda / üzlet iroda / üzlet iroda / üzlet iroda / üzlet
Adat forrása 
időpontja

ingatlan.com/ 
32881900 2022

ingatlan.com/ 
33132022 2022

ingatlan.com/
33215646 2022

ingatlan.com/
2355682 2022

tulajdoni hányad 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
Alapter. m2 16,13 80 63 53 36
Forqalmi érték Ft 44 900 000 Ft 47 250 000 Ft 39 750 000 Ft 22 000 000 Ft
Kínálati korrekció -10% -10% -10% -10%
Fajlagos ár Ft/m2 505 125 675 000 675 000 550 000

egyéb megjegyzés

Több funkcióra 
hasznosítható, egyéb 

helyiség 
megnevezésű, 2 
helyiségből álló, 
tetőtéri ingatlan, 

polgármesteri hivatal 
területén

Földszinti, utcai 
bejáratos iroda, üzlet 

céljára 
hasznosítható, 

újszerű állapotú, 
fűtött ingatlan, 

szociális 
helyiségekkel

Földszinti, utcai 
bejáratos iroda, üzlet 

céljára 
hasznosítható, 

újszerű állapotú, 
fűtött ingatlan, 

szociális 
helyiségekkel

Földszinti, két utcára 
nyíló iroda, üzlet 

céljára 
hasznosítható, 

újszerű állapotú, 
fűtött ingatlan, 

szociális 
helyiségekkel

Földszinti, utcai 
bejáratos, galériázott 
iroda, üzlet céljára 

hasznosítható, 
átlagos állapotú, 
fűtött ingatlan, 

szociális 
helyiségekkel

Értékmódosító korrekciós tényezők
Alapter. m2 16,13 15% 10%| 10% 5%
földrajzi 
elhelyezkedés

Göd, Pesti út 0% 0% 0% 0%

Fűtés radiátoros 0% 0% 0% 0%

Műszaki állapot teljes felújításra 
szorul

-35% -35% -35% -35%

Épületen belüli 
elhelyezkedés

tetőtér -20% -20% -20% -20%

Egyéb 0% 0% 0% 0%
összes korrekció -40% -45% -45% -50%
Korrigált fajlagos ár 
Ft/m2

330 144 303 075 371 250 371 250 275 000

Korrigált fajlagos ár, bruttó kerekítve Ft/m2 330 100

Megjegyzés:
Az ingatlan műszaki állapota az összehasonlítás körébe vont ingatlanokhoz képest sokkal kedvezőtlenebb, ezért 
megfelelő összehasonlítás érdekében alkalmazott korrekciók mértéke a szakmában általános elfogadott 30%-os 

mértéket meghaladja.

CONZUS Group Igazságügyi Szakértő Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 7. 2. emelet 8.
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Az ingatlan értéke piaci összehasonlító elemzéssel:

Megnevezés alapterület m2 Fajlagos ár Ft/m2 beszámítás mértéke Forgalmi érték, 
bruttó Nettó érték

Göd, 206/A/13 9,15 330 100 100% 3 020 415 Ft 2 378 280 Ft

Göd, 206/A/13 6,98 330 100 50% 1 152 049 Ft 907 125 Ft

összesen 16,13 4 172 464 Ft 3 285 405 Ft

Az ingatlan piaci értéke kerekítve 4 200 000 Ft 3 290 000 Ft

Megjegyzés:

Az ingatlan 2db helyisége eltérő adottságú, a kisebb helyiség ablakkal nem rendelkezik, belmagassága nem éri el 

az 1,90 m-t. Hasznosíthatósága emiatt eltérő - korlátozottabb-, mint a másik helyiségé. Értékelők mindezeket 

figyelembe véve a beszámítás mértékét 50%-ban határozta meg.

Számításaink eredményeként a Göd belterület 206/A/13 helyrajzi számú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára 

vonatkozó, piaci összehasonlító elemzéssel meghatározott érték összesen, kerekítve nettó:
3 290 000 Ft

összegben állapítjuk meg.

CONZUS Group Igazságügyi Szakértő Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 7. 2. emelet 8.
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Ingatlan- ért ék becslés
2131 Göd., belterület 206/A./13 helyrajzi számú ingatlan bérleti dijának becsléséhez

A használati - bérleti díj - értékének meghatározása a piaci értékből számolva:

Az előzőekben piaci összehasonlító módszerrel meghatároztuk az ingatlan forgalmi értékét. Ebből a forgalmi 

értékből vezetjük le a hozamszámítás módszer segítségével az ingatlan használati - bérleti - díját. Abból a 

hozamszámításnál érvényes alapelvből indulunk ki, hogy összefüggés van az ingatlan bevételtermelő képessége 

és értéke között, azt a bérleti díjat keressük, mellyel a hozamszámítást elvégezve az adott forgalmi értéket kapjuk 

eredményül. A számítást egyszerű tőkésítés módszerét alkalmazva végezzük el az alábbi képlet alapján:

Piaci érték x tőkésítési ráta
fajlagos bérleti díj = ----------------------------------------------------------------------------------------------

alapterület x (1-összes költség) x hónapok száma x kihasználtság

Kiindulási adatok:

Számításainkban egy fordított hozamszámítást végzünk, mely számítás során az alábbi adatokból indulunk ki.

Kihasználtság mértéke:

Az ingatlan adottságait és az egész éves hasznosítás mértékét figyelembe véve, a kihasználtság mértékét, 

tekintettel arra, hogy jelenleg is hosszútávra bérbe adott 95 %-ban határozzuk meg.

Költségek:

A hozamszámítás során a -fenntartási, menedzselési és felújítási- költségeket bevételek arányában határozzuk 

meg. A felújítási költségeket 2,5 %-ban, a menedzselési költségeket pedig 3,0 %-ban határozzuk meg A fenntartási 

költségeket figyelembe véve, hogy az ilyen ingatlanok esetében az a bérlőre, mint üzemeltetési költség áthárításra 

kerül 0%-ban határozzuk meg. Mindezek alapján az összes költséget 5,5%-ban határozzuk meg

Tőkésítési ráta

A tőkésítési ráta mértékét a kereskedelmi ingatlanok hozamait, az MNB alapkamatot, az ingatlanpiaci kockázatokat 

figyelembe véve 9,0 %-ban határozzuk meg.

Az ingatlan két helyisége teljesen eltérő adottságú műszaki állapot, kialakítás, hasznosíthatóság tekintetében, ezért 

az egyes részek -mivel önállóan is bérbe adhatók, értékelők az egyes részekre külön- külön bérleti díjat határoznak 

meg.

Kiindulási adatok összesítés:

Nagyobb helyiség:

Az ingatlan területe 9,15 m2

Piaci érték 2 378 280 Ft

Tőkésítési ráta 9,00%

Összesköltség %-os mértéke 5,50%

Hónapok száma 12

Kihasználtság 95%

Havi bérleti díj: 19 869 Ft/hó

Fajlagos bérleti díj 2 171 Ft/m2/hó

CONZUS Group Igazságügyi Szakértő Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 7. 2. emelet 8.
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2 378 280 000 Ft x 9,00%
= 2171 Ft/m2/hó

9,15 m2 x (1-5,5%) x 12 hónap x 95%

Kisebb helyiség: (jelenleg bérbe adott)

Az ingatlan területe 6,98 m2

Piaci érték 907 125 Ft

Tőkésítési ráta 9,00%

Összesköltség %-os mértéke 5,50%

Hónapok száma 12

Kihasználtság 95%

Havi bérleti díj: 7 578 Ft/hó

Fajlagos bérleti díj 1 086 Ft/m2/hó

907 125 Ft x 9,00%
= 1086 Ft/m2/hó

6,98 m2 x (1-5,5%) x 12 hónap x 95%

Számításink eredményeként a Göd, belterület, 206/A/13 helyrajzi számú ingatlan fajlagos havi nettó bérlet:
díját, a nagyobb helyiségre

2 171 Ft/m2/hó

összegben

a kisebb helyiségre

1 086 Ft/m2/hó

határoztuk meg.

CONZUS Group Igazságügyi Szakértő Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 7.2. emelet 8.
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Ingatlan-értékbecsi és
2131 Göd, belterület 206/A/13 helyrajzi számú ingatlan bérleti díjának becslesehez

8.2. A használati -bérleti - díj meghatározása piaci összehasonlító módszerrel

Megjegyzés:
Az ingatlan használati - bérleti - díjának meghatározásához összehasonlító adatokat gyűjtöttünk az ingatlan 

környezetében - Gödön és a szomszédos városokban- bérbe adásra kínált ingatlanok között. Az 

összehasonlításhoz irodák, üzletek adatait gyűjtöttük össze, melyekből kiválasztottuk az összehasonlításra 

alkalmas bérbe adásra kínált adatokat. Az eltérő műszaki állapot, épületen belüli elhelyezkedés, hasznosíthatóság 

miatt korrekciós tényezőket alkalmazunk.

Piaci összehasonlító elemzés:

Vizsgált ingatlan Ö-1 Ö-2 H.&3 Ö-4

Cím: ; . Göd, Pesti út 81.
Dunakeszi Bagoly 

utca 12.
Dunakeszi Fóti út

74/A
Fót Móricz Zsigmond 

u 45
Alsógöd Nemeskéri 

út

Leírás

Több funkcióra 
hasznosítható, egyéb 

helyiség megnevezésű 
2 helyiségből álló, 
tetőtéri ingatlan, 

polgármesteri hivatal 
területén

Irodaház földszintjén 
jó állapotú iroda 

helyiség, szociális 
helyiség használattal

Földszinti, iroda, 
üzlet céljára 

haszhnosítható, 
újszerű állapotú, 
fűtött, klimatizált 

ingatlan, szociális 
helyiségekkel

Újépítésű irodaház 
tetőtéri irodája, fan- 
coil fűtés, szociális 
helyiség használat

Dunamenti Zrt 
telephelyén utcai 

bejáratos üzlet, iroda 
céljára 

haszhnosítható, 
felújított ingatlan, 

saját szociális 
helyiségekkel

Adatforrása, * 
időpontja <

ingatlan.com/
33126498 2022

ingatlan.com/
33129365 2022

ingatlan.com/ 
32969608 2022

ingatlan.com/ 
33156837 2022

Alapterület 16,13 m2 47 m2 60 m2 50 m2 65 m2

Kínálati ár Ft/hó ; 199 000 Ft/hó 140 000 Ft/hó 175 000 Ft/hó 160 000 Ft/hó

Fajlagos bérleti díj 
Ft/m2 •

4 234 Ft/m2/hó 2 333 Ft/m2/hó 3 500 Ft/m2/hó 2 462 Ft/m2/hó

Korrekciós tényezők

Kínálati ár -5% -5% -5% -5%

Alapterület 2; ~ y . £. 16,13 m2 10% 10% 10% 10%

műszaki állapot G" teljes felújításra szorul -25% -35% -35% -30%

Földrajzi í -.. . 
elhelyezkedés Göd, Pesti út 81. 5% 0% 0% 5%

épületén belüli 
elhelyezkedés tetőtér -10% -10% 0% -10%

fűtés radiátoros 0% -10% -10% 0%

Egyéb . • 0% 0% 0% 0%

összes módosítás -25% -50% -40% -30%

Korrigált fajlagos 
alapár :

2 041,32 Ft/m2 3 176 Ft/m2 1 167 Ft/m2 2 100 Ft/m2 1 723 Ft/m2

Korrigált fajlagos bérleti díj, kerekítve Ft/m2 2 041,00 Ft/m2

Korrigált fajlagos bérlett díj, kerekítve Ft/m2 2 041 Ft/m1

CONZUS Group Igazságügyi Szakértő Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 7. 2. emelet 8.
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!f’g;jt|ar-értc-r.bH cslés
21'31 Gőo, belterület 20Ó/A/13 helyrajzi számú ingatlan bérieti diiácak becsléséhez

Megjegyzés:

Az ingatlan két helyisége teljesen eltérő adottságú műszaki állapot, kialakítás, hasznosíthatóság tekintetében, ezért 

az egyes részek-mivel önállóan is bérbe adhatók, értékelők az egyes részekre külön- külön bérleti díjat határoznak 

meg.

Ingatlan Értékelt terület m2 Fajlagos ár Ft/m2/hó : Beszámítás mértéke %
Korrigált fajlagos 

bérieti díj Ft/m2/hó Havi bérleti díj Ft/hó

Gcd, belterület 206/A/13 9,15 m’ 2 041,0 Ft/m’/hó 100% 2 041,0 Ft/m’/hó 18 675 Ft/hó

Göd, belterület 206/A/13 6,98 m’ 2 041,0 Ft/m’/hó 50% 1 020,5 Ft/m’/hó 7 123 Ft/hó

összesen 16,13 m’

Számításink eredményeként a Göd, belterület, 206/A/13 helyrajzi számú ingatlan fajlagos havi nettó bérleti
díját, a nagyobb helyiségre

2 041 Ft/m2/hó

összegben

a kisebb helyiségre

1 021 Ft/m2/hó

határoztuk meg.

8.3. Az ingatlan bérleti díjának meghatározása:

Az előbb ismertetettek szerint az ingatlan bérleti díját kétféle módszerrel határoztuk meg. A kétféle módszerrel 

meghatározott fajlagos bérleti mértéke közel azonos, az eltérés a két érték között kevesebb, mint 1%. A jelenlegi 

végső használati díj mértéknek meghatározásánál a két módszerrel meghatározott értéket mérlegelés után 50- 

50%-ban vesszük figyelembe:

Az ingatlan két helyisége teljesen eltérő adottságú műszaki állapot, kialakítás, hasznosíthatóság tekintetében, ezért 

az egyes részek -mivel önállóan is bérbe adhatók, értékelők az egyes részekre külön- külön bérleti díjat határoznak 

meg.

Az ingatlan jelenlegi bérleti díja:

Nagyobb helyiségre

2171 Ft/m2/hó x 50% + 2041 Ft/m2/hó x 50% = 2 106 Ft/m2/hó

Kisebb helyiségre

1086 Ft/m2/hó x 50% + 1021 Ft/m2/hó x 50% = 1 053 Ft/m2/hó

CONZUS Group Igazságügyi Szakértő Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 7. 2. emelet 8.
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2131 Göd, belterület 206/A/13 helyrajzi számú ingatlan bérleti díjának becsléséhez

Számításink eredményeként a Göd, belterület, 206/A/13 helyrajzi számú ingatlan fajlagos havi nettó bérleti
díját, a nagyobb helyiségre

2 106 Ft/m2/hó

összegben

a kisebb helyiségre

1 053 Ft/m2/hó 

határoztuk meg.

Számításink eredményeként a Göd, belterület 206/A/13 helyrajzi számú ingatlan havi bérleti díját, 
kerekítve nettó

a nagyobb helyiségre
23 670 Ft/hó

összegben

a kisebb helyiségre

18 060 Ft/hó

összegben határoztuk meg.

CONZUS Group Igazságügyi Szakértő Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 7. 2. emelet 8.
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2131 Göd, belterület 206/A/'! 3 iiAyrajzi számú ingatlan bérleti díjának becsléséhez

9. ÖSSZEFOGLALÁS

A megbízás tárgyát képező ingatlanra vonatkozó alapelvek és korlátozó feltételek mellett, a helyszíni bejárás és a 

számítások alapján megállapításra került, hogy

a Göd, belterület, 206/A/13 helyrajzi számú ingatlan fajlagos havi nettó bérleti díját, a nagyobb helyiségre

a kisebb helyiségre

2 106 Ft/m2/hó 

összegben

1 053 FVm2/hó 

határoztuk meg.

a Göd, belterület 206/A/13 helyrajzi számú ingatlan havi bérleti díját, kerekítve nettó

a nagyobb helyiségre
23 670 Ft/hó 

összegben

a kisebb helyiségre

18060 Ft/hó

összegben határoztuk meg.

Az ingatlan bérbe adása esetén, a bérleti díj számviteli elszámolásánál itt megállapított bérleti díj értéket általános 

forgalmi adót nem tartalmazó, nettó értéknek kell tekinteni.

CONZUS Group Igazságügyi Szakértő Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 7. 2. emelet 8.
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Inget!? n- érték becslés
2131 Göd. belterület 206/A/13 helyrajzi számú ingatlan bérleti díjának becsléséhez

MELLÉKLETEK

Tulajdoni lap másolata (nem hiteles)

Alaprajz

Fotók

Ingatlan elhelyezkedését bemutató térképek

CONZUS Group Igazságügyi Szakértő Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 7. 2. emelet 8.
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2131 GÖD Pesti út 81. “felülvizsgálat alatt"
—— . ---- ------- I. R É S Z

1. Aa egyéb önálló ingatlan adatai: 
megnevexés terület szobák szarna

m2 egész/fél
eszmei hányad

egyéb helyiség 16.13
Be-jegyző határozati 59167/2Ü02 . lú . Ú<J

34/1QÜO önkoinwnyéat i

2 bejegyző határozat: 6916^/2002.10.úd . 4
Társ heház
önálló ingatlanhoz tartoznak az alapító okiratban meghatározott helyiségek.

. — ................... - ..................................... n rész ■ ■ - .... ..
1 tulajdoni hányad: 1/1 

bejegyző határozat, érkezési idő: 59167/20Ü2.10.84 
jogcím: társashaz alapítás
jogállás: tulajdonos
név: GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA.
cím: 2131 GÖD Pesti út 31. 
törzsszám: 1573'1106
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Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem 
használható.
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Budapest, 2022. november 9.
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Készítette: Conzus Group Igazságügyi Szakértő Kft.
1068 Budapest, Benczúr u. 7. 2. em. 8.



!• gaiií r ti icl-.úv.cblr
2131 Geo, l>w!ieiütei 206/A/10 helyi ajzi számú it.gmLm bárleli <j íjának bécsié;.©; itz

TARTALOM

TARTALOMJEGYZÉK 2

1. ÉRTÉKELÉS 4

2. VAGYONÉRTÉKELÉS MÓDSZERE 4

3. ALAPELVEK ÉS KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK 4

4. INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA 6

5. INGATLANOK ISMERTETÉSE 7

5.1. Ingatlanok elhelyezkedése, tágabb környezete 7

6. AZ ÉRTÉKELT INGATLAN BEMUTATÁSA 11

6.1. Az értékelt ingatlan bemutatása, megközelítési lehetősége 11

6.2. Közmű helyzet 11

6.4. A felépítmény bemutatása 12

7. AZ ÉRTÉKELÉS 14

7.1. Az értékelés módszere 14

7.1.1. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer 14

7.2. Az értékelési módszerek kiválasztása 14

8. INGATLAN ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA 15

8.1. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszerrel meghatározott érték 15

8.2. A használati -bérleti - díj meghatározása piaci összehasonlító módszerrel 17

8.3. Az ingatlan bérleti díjának meghatározása: 18

9. ÖSSZEFOGLALÁS 20

MELLÉKLETEK

Tulajdoni lap másolata (nem hiteles)

Alaprajz

Fotók

Ingatlan elhelyezkedését bemutató térképek

CONZUS Group Igazságügyi Szakértő Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 7. 2. emelet 8.

2. oldal



irigfctic-n erteKDí csies
2131 Gőg, belterület 206/Zs/W helyrajzi számú ingaílaii béiGti díjának becsléséhez

ÉRTÉKELŐÍ JELENTÉS

Megbízó: Göd Város Önkormányzata 
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1. ÉRTÉKELÉS

Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81.) mint Megrendelő, ingatlanforgalmi szakértőnek kérte fel 
CONZUS Group Igazságügyi Szakértő Kft.-t, mint vagyonértékelési szakvélemény készítésére jogosult 
vállalkozást.

A megbízás alapján, az ingatlan bérlet útján történő hasznosításához, a döntéshozatal előkészítése céljából a 2131 
Göd, Pesti út 81. szám alatti található, Göd, belterület 206/A/10 helyrajzi számú ingatlan 1/1 tulajdoni hányada 
szerinti piaci bérleti díjának meghatározása vált szükségessé.

2. VAGYONÉRTÉKELÉS MÓDSZERE

Az értékelés folyamán helyszíni szemlére került sor, továbbá megvizsgálásra kerültek az ingatlannal kapcsolatban 
rendelkezésre álló, a mellékletben felsorolt és jelen értékeléshez csatolt dokumentumok. Megfelelően alkalmazásra 
kerültek az Európai Unió tagállamaiban működő hivatásos vagyonértékelők által alapított szervezet, a TEGOVA 
vagyonértékelési útmutatójának módszertani elvei (EVS 2003, EVS 2009, EVS 2012, EVS 2016) és a többszörösen 
módosított 25/1997. (Vili. 1.) PM rendelet előírásai.

A 2022. november 3.-i helyszíni szemle során az ingatlant és annak környezetét bejártuk. Az ingatlan adatait a 
megbízó által átadott tulajdoni lapból ismertük meg. A helyszínen az ingatlant alaprajzát felmértük, megvizsgáltuk 
az ingatlan adottságait, környezetét, és más értékbefolyásoló tényezőket. Az ingatlanról, a rajta álló épületekről, 
azok környezetéről fényképfelvételeket készítettünk, melyeket a mellékletekben csatolunk. Az értékelés 
elvégzésekor, a fentieken túlmenően megvizsgáltuk a hasonló típusú és jellegű ingatlanok általános piaci helyzetét, 
valamint a környéken kialakult ingatlanpiaci viszonyokat is.

3. ALAPELVEK ÉS KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK

Az ingatlanforgalmi szakértői véleményben ismertetett adottságokkal rendelkező ingatlan értékeléséhez a 
következőket szükséges figyelembe venni:

az értékelés tárgyát képező ingatlanban semmiféle közvetlen, vagy közvetett érdekeltségünk nincs. Az 
értékbecslésben rögzített megállapítások, következtetések kizárólag szakmai szempontokon alapulnak;

a szakvéleményben jellemzett állapotot egyszerű szemrevételezés, a rendelkezésre bocsátott iratok és a 
Megrendelő képviselőjének szóbeli tájékoztatása alapján mutattuk be, az esetlegesen fennálló, de 
érzékszervi vizsgálattal nem észlelhető értékbefolyásoló tényezőkért (pl.: talajfelszín alatti problémák, 
környezetre ártalmas anyagok jelenléte stb.) nem vállalunk felelősséget;

az ingatlan tiszta tulajdonú forgalomképes, per, igény és tehermentes tulajdonjoga kerül értékelésre;

jelen ingatlanforgalmi szakvéleményt elfogulatlanul, külső körülményektől nem befolyásoltatva 
készítettük, díjazásunk nincs összefüggésben az ingatlan megállapított értékével.

nem vizsgáltuk az értékelt ingatlannal szemben esetlegesen fennálló terheket és kötelezettségeket, 
feltételeztük, hogy a tulajdonjog egy esetleges átruházásának időpontjában az ingatlan használatával 
közvetlenül összefüggő tartozás (közüzemi díjak, stb.) nem áll fenn;

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

a szakvélemény fordulónapja: 2022. november 3.

jelen szakvélemény 3 példányban készült (2 példány Megrendelő, 1 példány elektronikus szakvélemény,
1 példány irattár)

előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül a szakvélemény semmilyen része nem hozható nyilvánosságra 
(különös tekintettel a forgalmi értékre, az értékelők személyére, valamint az értékelő cégre vonatkozóan). 
A szakvélemény más célú felhasználásához a készítő cég írásos hozzájárulása szükséges.

ezen értékeléssel kapcsolatban felmerült jogvitákban és/vagy szakmai vitákban való közreműködés, 
továbbá értékelésünknek más szakértők által történő opponálásának értékelése, velük való egyeztetése, 
bármilyen egyeztetésen vagy bíróságon történő megjelenés nem képezi feladatunkat, kivéve, ha a 
Megbízóval ebben előzetesen írásban megállapodtunk.

nem vállalunk felelősséget olyan, a későbbiekben, az ingatlanhasznosítás, telekalakítás megvalósulása 
során az ingatlan környezetében, vagy az ingatlan piacon esetlegesen bekövetkező változásokért, 
amelyek befolyásolhatják az itt megadott értékeket.

CONZUS Group Igazságügyi Szakértő Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 7. 2. emelet 8.
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A jelen vagyon értékelő jelentésben alkalmazott piaci érték fogalom definícióját az American Institute of Reál Estate 
Appraisers által 1989-ben kiadott Ingatlanértékelési kézikönyvben találjuk.

„Az a legvalószínűbb ár, amelyet egy bizonyos időpontban, készpénzben, készpénzzel egyenértékű egyéb 
értékben, vagy más pontosan meghatározott feltételek mellett kapni lehet egy meghatározott vagyoni jogért, miután 
az ésszerű ideig szerepelt egy versenyfeltételek között működő piacon, olyan körülmények között, amelyek minden 
feltételükben eleget tesznek a korrekt eladás feltételeinek és az üzlet egy megfontolt, a körülményeket ismerő, 
önmaga nevében eljáró és szabad elhatározásból cselekvő eladó és vevő között jön létre.”

E definíció hallgatólagosan tartalmazza, hogy az eladás egy bizonyos időpontban zajlik le és a jogok átruházása 
az eladóról a vevőre az alábbi körülmények között megy végbe:

az eladó és a vevő átlagos mértékben motivált

mindkét fél jól informált, vagy megfelelő tanácsadókkal rendelkezik, és mindketten úgy cselekszenek, 
ahogyan azt saját érdekükben a legjobbnak tartják

az eladás előtt az adott tulajdont ésszerűen elvárható ideig a szabadpiacon eladásra felkínálták

a fizetés készpénzben, vagy azzal összehasonlítható pénzügyi konstrukcióban történik

az ár az adott tulajdonra vonatkozó normál megfontolások alapján alakult ki és nem befolyásolják az 
eladással összefüggő speciális, vagy különleges pénzügyi konstrukciók, vagy bármely, az adásvétellel kapcsolatos 
fél által megadott koncessziók.

Az ingatlanok piaci bérleti díja az a bérleti díj, amelyet egy ingatlanért bérleti díj vagy korlátozások, vagy bérleti díj 
támogatások nélkül a nyílt piacon el lehet érni, tekintettel annak elhelyezkedésére, jellemzőire és felszereltségére. 
A piaci bérleti díjat hozzá kell igazítani a bérleti díjban foglalt koncessziókhoz és a tulajdonos által fizetett rezsihez, 
(forrás: NCHMA -National Councíl of Housing Markét Analysts).

A piaci bérleti díj az az összeg, amelyet a bérbeadó észszerűen elvárhat, és a bérlő észszerűen számíthat arra, 
hogy fizetni kell egy bérletért.

(forrás: gobertpatners.com)

CONZUS Group Igazságügyi Szakértő Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 7. 2. emelet 8.
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4. INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA

A részünkre átadott 2022.10.13-i nem hiteles tulajdoni lapból ismerhettük meg az értékelés tárgyát képező ingatlan 
adatait: cím, helyrajzi szám, alapterület, tulajdonosok. Az alábbiakban ismertetjük az ingatlan fölhivatalnál 
nyilvántartott adatait:

AZ ÉRTÉKELT INGATLAN ADATAI

TULAJDONI LAP 1. RÉSZ:
2132 Göd, belterület 206/A/10

Ingatlan címe (túl. lap szerint):
(természetben Göd, Pesti ú 81.)

Tulajdoni lap szerinti területe: 46,87 m2

Helyrajzi száma: 206/A/10

Ingatlan megnevezése: Egyéb helyiség
Széljegy tartalma: A 2022.10.13-i tulajdoni lap érvényes bejegyzést nem tartalmaz

II. RÉSZ:
Tulajdonviszony: GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Tulajdoni hányad: 1/1

III. RÉSZ: A 2022.10.13-i tulajdoni érvényes bejegyzést nem tartalmaz

Jogi helyzet:

Az ingatlan tulajdoni és építéshatósági helyzete rendezett, az ingatlan önállóan forgalomképes.

CONZUS Group Igazságügyi Szakértő Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 7. 2. emelet 8.
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5. INGATLANOK ISMERTETÉSE

5.1. Ingatlanok elhelyezkedése, tágabb környezete

A megye és a tágabb környezet:

A vizsgált ingatlan Pest megyében, Pest megyében, a Dunakeszi járásban, a budapesti agglomerációban, Göd 
városában fekszik, a Pesti út 81. szám alatt.

Göd városát a Dunakanyar kapujának nevezett település vonzó nyaralóhely a Duna partján.

Fekvése:

A Dunakanyar délkeleti részén fekszik, a Vác-Pesti-Duna-völgyben, a váci Duna-ág bal partján. A "Dunakanyar 
kapujaként" is szokták nevezni. Budapesttől mintegy 25 kilométerre északra, Váctól 9 kilométerre délre található.

A legközelebbi települések: észak felől Sződliget és Vác, északkelet felől Sződ, kelet felől Vácrátót és Csornád, dél 
felől Fót és Dunakeszi, nyugat felől pedig a Duna-ág túlpartján (a Szentendrei-szigeten) fekvő Szigetmonostor és 
Pócsmegyer

Megközelítése, közlekedése

Budapest felől közúton a 2-es főúton vagy a M2-es autóúton, közelíthető meg a legegyszerűbben. Az M2-es itteni 
csomópontjával a 21 107-es számú mellékút kapcsolja össze a központi részeit. Kerékpárral a Duna mellett 
végighúzódó kerékpárúton érhető el.

1846. július 15-én itt (pontosabban a Pest-Vác szakaszon) nyílt meg az első magyar vasútvonal. 1877-ben a 
vonalnak még csak Rákospalotán, Dunakeszin és Gödön volt állomása. A Budapest-Szob-vasútvonalnak ma 
Gödön három megállási pontja van: Alsógöd megállóhely, Göd vasútállomás és Felsőgöd megállóhely. Alsógöd 
mh. szinte közvetlenül a 2-es főút mellett fekszik, a gödi állomás a város központjának keleti szélén helyezkedik 
el, közúti megközelítését a 2-es főútból kiágazó 21 313-as számú mellékút (Köztársaság út / Rákóczi Ferenc utca) 
teszi lehetővé; Felsőgöd mh. pedig a 21 107-es számú mellékút vasúti keresztezése mellett található.

A Volánbusznak négy helyközi viszonylata halad keresztül a városon (300, 301, 345, 371) és egy 
magánvállalkozásban üzemelő helyi járat is közlekedik (egy Ikarus 405 típusú autóbusszal).

Története

Kezdetek

Göd ősidők óta lakott helynek számít. Számos őskori régészeti emlék maradt fent, tártak fel a település területén. 
Újkőkori, majd réz-és bronzkori emberek telepedtek le, szarmaták települést alapítottak. A római uralomból számos 
pénzérme került elő, valamint római őrtorony a Duna parton, a Csörsz-árok Dunakeszi közelében és az Újtelepnél 
feltárt erödépítkezés, melyet I. Valentinianus császár rendelt el, és amely a limestől mélyen az ellenséges területen 
belül épült volna fel, így áttételesen háború, egy király és egy császár halálokozója volt.[2]

Mohácsig

A mai Felsőgöd területén található az avar kori földvár, melyről az utat és a Dunát lehetett védelmezni. Itt alakult ki 
a kör alapú templom és a falu Gud, Gödé néven. Göd Juditot még 1640-ben is említették. A váci püspökség birtoka 
volt ekkor a település. A pusztító tatárjárás után került Göd a Gyula-Zsombor nemzetségből származó Sebrethez, 
aki Fejér megye ispánja volt. Ekkor, 1255-ben említették először oklevélben a települést. Ez az évszám található a 
címerben is. Gödöt 1317-ben Károly Róbert Szécsi Dénesnek adományozta. A 15. században a római őrtorony 
alapjaira ismét felépítettek egy őrtornyot. A Sződ-rákosi patakon vízimalom épült. 1485-ben a váci országgyűlésre 
érkező Mátyás király átvonult a falun.

Török kor

A mohácsi csata után a területet folyton fosztogatások sújtották. Ezt bizonyítja az az adat, mely szerint 1684-ig 38 
esetben dúlták fel a vidéket a török és a keresztény hadak egyaránt. A lakosság elmenekült, a templom, a temető 
és a falu elpusztult. 1600 körül a Madáchoké lett Göd. A török kiűzése után a feljegyzések szerint elhagyott, kiégett 
puszta volt, mely Sződhöz tartozott.

Újjáépülés

1700 körül alakult ki Göd-puszta, a mai Nemeskéri-kúria és környéke. Az 1715-ös összeírás alapján Vác pusztája 
volt. 1718-ban Madách László lett a birtokosa Sződdel együtt. Felépült a Madách-kastély, és fejlődött a birtok is. 
1736-ban a Grassalkovich családi uradalom része lett, kiépült a Göd-pusztai központ, a Kincsem telep, pálinkaház 
és sörfőzde. A falu újjáépülése többnyire magyar lakosok keze munkáját dicsérte. A Gál-napi marha és 
baromfivásárok visszaállítása és a postakocsijárat indítása is jelezte a fejlődést. Mayerffy József bérelte ki a 
pusztát, és neki köszönhetően beindult a juhtenyésztés, pincészet és gazdasági épületek épültek. Sírja a Göd- 
pusztai temetőben található. 1800 környékén megjelentek a hajómalmok a Dunán.

CONZUS Group Igazságügyi Szakértő Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 7.2. emelet 8.
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Fejlődés megindulása, reformkor

1805-ben elkészült Mayerffy József magyar feliratú harangja, ez van a címerben is. 1830-ban a bérleti viszony 
megszűnt, és a Mayerffyak megvásárolták Gödöt. Az új tulajdonos Mayerffy Ferenc Xavérius serfőző mester, a 
Lovaregylet alapítója, Széchenyi István barátja lett. 1846-ban felavatták az ország első vasútját Pest és Vác között. 
A kezdeti palotai és dunakeszi állomás után Göd lett a harmadik állomás. A szabadságharc ideje alatt a birtokot és 
a kúriát feldúlták. A Sina család tulajdonába került a terület 1864-ig, majd egy belga bank parcellázta ki a telkeket. 
Tulajdonosok lettek Floch-Reichersberg, Schöffer Bódog, Arany László, Nemeskéri-Kiss Miklós és dr. Széchy 
Kálmán birtokosok.

A település kialakulása

1873-ban megjelent Felsőgödtelep, birtokosa Szapáry gróf volt, kastélya a Madách utcában épült. 1875-től 1880- 
ig Kincsem, a csodaló volt a gödi istálló lakója. Tenyésztője Blaskovich Ernő volt, akinek a munkásságának 
köszönhetően kialakult egy versenyló-tréningtelep. Kincsem minden idők legeredményesebb versenylova. A ma is 
álló Kincsem istálló Göd egyik legrégibb épülete. Göd-pusztán iskola, postaügynökség is működött a kúria 
épületében. Nemeskéri-Kiss Miklós honvéd ezredes és Nemeskéri-Kiss Pál szeszgyárat, gazdasági vasutat és 
svájci mintára istállókat építtetett. Kialakult Kis-Göd és a Villatelep. 1900 környékén tégla- és cementlapgyár 
üzemelt 100 munkással, épületei egy része ma is áll, vendéglők, boltok találhatók benne a főúton. Huzella Tivadar 
megvásárolta Arany Lászlótól a birtokot. 1951-től az MTA tulajdona volt. 1902-ben felépült a mai művelődési ház, 
a Biciklista Nagyvendéglő, melyben később mozi üzemelt. A Budapest-Göd kerékpárverseny célállomása a 
település. Ezidőben Alsógödön katolikus kápolna épült. 1908-ban megindult Felsőgödön a tanítás is. Felsőgöd 
gyorsan fejlődött, postaügynökséget építettek, vasúti megálló létesült, helyi újság, másik iskola indult, kaszinó nyílt, 
katolikus haranglábat állítottak a későbbi templom helyén. 1914-ben Felsőgöd kivált Sződből és önálló településsé 
szervezték. Megépült az első gyógyszertár, az első mozi, és új temetőt nyitottak. Az első világháború hősi halottai 
számára a felsőgödi temetőben emlékmű, az alsógödi Dunaparton tíz fűzfa egy-egy névvel állít emléket az 
elesettek számára. Felsőgöd hamarosan nagyközség lett, és új postahivatal épült.

Alsógöd is követte Felsőgödöt a fejlődésben. 1921-ben kisközséggé alakult, iskolát nyitottak az egykori téglagyár 
egyik épületében. Eközben Felsőgödön felépült a katolikus templom a Bozóky téren, iparoskor is alakult. Létrejött 
a Fecskefészek, a helyi cserkészmozgalom is beindult, és Alsógödön is mozit nyitottak. Megindult Felsőgödön a 
villanyvilágítás, önkéntes tűzoltó egyesület alakult, felépült a plébánia épülete. Alsógödön postahivatal, állandó 
iskola, református imaház és evangélikus templom épült. Csendőrőrsöt is telepítettek a megnövekedett 
lakosságszám miatt. Felépült a felsőgödi állami elemi iskola Mikié Károly tervei alapján. Megnyílt az Árpád mozi, 
melyet 1948-ban államosítottak, majd gazdaságtalan működése miatt megszüntették. A református templom és a 
zsinagóga is felépült ezidőben Felsőgödön. 1939-ben az anatómusok világkongresszusát a Huzella villában 
tartották. Ilka majorba betelepültek a bócsaiak, a Schöffer-kastéiyban 1944-ben művészkongresszust szerveztek.

A második világháború óta

1950-ben melegvízforrást találtak, erre épült rá a mai Termál strand. Egészségház és népkönyvtár épült. 1970-ben 
Alsógöd és Felsőgöd Göd néven egyesült. Megindult a Gödi Körkép, a Piarista Szakmunkásképző megindította a 
tanítást. 1993-ban az alsógödi katolikus templom leégett, de 1996-ra újjáépítették. 1999. augusztus 20-án Göd 
városi rangot kapott. Felépült a Samsung-gyár, a városi sportcsarnok, befejeződött a csatornázás, az utak 
aszfaltozása folyamatosan bővül.

A középkori elpusztult falu teljesen újjáépült, 1877-ben még csak 118-an lakták, manapság lakóinak száma közel 
22 ezer.

Település neve: Vác
Teljes népesség: 21 998 fő (2022. jan. 1. népességi adatok KSH)
Területe: 24,44 km2
Régió: Közép - Magyarország
Megye: Pest
Járás: Dunakeszi
Jogállás: város
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Népesség

A település népességének változása:
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A hajdani Göd lakói állattenyésztéssel és halászattal foglalkoztak, mivel földművelésre nem ezek a földek voltak a 
legmegfelelőbbek. A vidék azonban legeltetésre kiválóan alkalmas volt és hajdanán itt hatalmas marhavásárokat 
tartottak. Ivóvíz bőségesen rendelkezésre állt és a dombokról az őrök messziről észrevehették a harácsolókat, 
mivel a nagy kiterjedésű lápos ingoványok biztos védelmet nyújtottak. Igen fejlett volt a halászat és a tervszerű 
halászat nyoma a vizafogó, ami 1528-ban Vác és Buda között épült ki.

Az ipar megjelenése a Grassalkovich család nevéhez fűződik. Ök építették meg a későbbi Kincsem telepnek 
nevezett majort hatalmas magtárral és a Duna-parton sörgyárral.

Gödre települt a Samsung akkumulátorgyára, mely város és a környék egyik legnagyobb foglalkoztatója.

(forrás: wikipedia.org, god.hu)

Az ingatlan fekvése és környezete

A vizsgált ingatlan Göd központi részén, a Pesti út 81. szám alatt fekszik, a polgármesteri hivatal telkén. A 
társasházzá alakított ingatlan telke két utcára nyílik - Pesti út és Bajcsy-Zsilinszky utca. Az értékelt ingatlan a 
Bajcsy-Zsilinszky utca felőli épület tetőterében található. Az ingatlan a várost ketté szelő forgalmas Pesti út mellett 
fekszik. Környezete vegyes funkcióra hasznosított- a lakóházak mellett az üzleti célokra hasznosítható, 
kereskedelmi és szolgáltató funkciójú ingatlanok is megtalálható. A környezet rendezett. Míg a Pesti út forgalmas 
főút, a Bajcsy-Zsilinszky utca kis forgalmú mellékutca.

A város infrastrukturális ellátottsága jó, a lakosság alapellátását szolgáló oktatási, egészségügyi, kereskedelmi és 
szolgáltató létesítmények a városban megtalálhatók.

Kereskedelmi ingatlanok piaca (forrás: /www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/kereskedelmiingatlan-piaci- 
jelentes/kereskedelmiingatlan

Az EU növekedési rangsor felső harmadában elhelyezkedő 6,5 százalékos második negyedéves hazai gazdasági 
növekedés után az év második felében már érdemi lassulásra számíthatunk. A gazdasági kilátások romlása, az 
emelkedő energiaárak, a növekvő építési költségek, a forint euróhoz képesti jelentős volatilitása és gyengülése, az 
emelkedő kamatok és a szigorodó finanszírozási feltételek egyaránt kihívást jelentenek a kereskedelmiingatlan
piac szereplői számára már rövid távon is. 2022 első félévének kereskedelmiingatlan-piaci folyamatai 
összességében még kedvező képet mutattak, azonban a kockázatok európai szinten is emelkedtek, ami végső 
soron az ingatlanok leértékelődését eredményezheti. Az Európai Rendszerkockázati Testület az Európai Unió 
pénzügyi rendszerének sérülékenységei kapcsán kiadott 2022. szeptemberi általános figyelmeztetésében a 
tagországok kereskedelmiingatlan-piacaival összefüggő kockázatokat is kiemelt.

2022. június végére a budapesti irodapiacon 9,9 százalékra, az ipari-logisztikai piacon pedig 6,4 százalékra 
emelkedett a kihasználatlansági ráta. Ezek a kihasználatlansági szintek történelmi összevetésben nem 
tekinthetőek magasnak, ugyanakkor az irodapiacon a mutató 2019 végi 5,6 százalékos szintjéhez képest, már egy 
teljesen más helyzet uralkodik, ami fokozott figyelmet érdemel. Az iroda- és ipar-logisztika szegmensekben a 
tervezett magas átadási volumenek a kihasználatlanság további emelkedése irányába mutatnak. Az új átadások 
ütemezésében növekvő kockázatot jelentenek az emelkedő építőanyagárak és az ellátási problémák. A hazai 
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szállodák forgalma 2022 első hét hónapjában jelentősen javult éves összevetésben, amiben a külföldi vendégek 
visszatérése mellett a járványügyi korlátozásokkal még érintett, alacsony 2021-es bázisadatoknak is szerepe volt. 
A folyamatban lévő nagyszámú fejlesztés révén 2022 második félévében közel 2,3 ezer új szállodai szoba, a 
meglévő kapacitás 4 százalékának átadása várható.

2022 első félévében a hazai befektetési piac 0,6 milliárd eurós forgalmat ért el, ami 7 százalékkal maradt el a 2021- 
es első félév értékétől. A forgalom jelentős részét (47 százalékát) néhány nagy összegű tranzakció adta, 
háromnegyede pedig hazai befektetőkhöz kötődött. A gazdasági kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanságok 
hatására a befektetők kiváró álláspontra helyezkedtek, de a folyamatban lévő tranzakciók nem álltak le, így a 
kivárás várhatóan a 2023-as befektetési forgalomban érezteti majd mérséklő hatását. 2022. első félévben a 
hozamok nem változtak érdemben, előre tekintve azonban a piaci szereplők már hozamemelkedésre számítanak.

A kiskereskedelmi bérleti díjak alakulása és a kihasználatlansági ráták Magyarországon
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Az ipari-logisztikai ingatlanok jellemző bérleti díjai Budapesten és környékén

5.75
5.50
5.25
5,00
4.75
4.50
4.25
4,00
3.75
3.50
3.25
3,00
2.75
2.50

20,0%EUR/nm/hó

17.5

15,0

12.5

10,0

7.5

5,0

2.5

0,0

-2,5

& Ipar-logisztika kínálati bérleti díj <$> Éves változás (jobb tengely)

CONZUS Group Igazságügyi Szakértő Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 7. 2. emelet 8.

10. oldal



2131 Göd. belterület 2G6/A/10 helyrajzi számú ingatlan bérlőt! díjának becsléséhez

Pest megye és az agglomeráció gazdasági helyzete

Pest megye a fővárossal együtt a kelet -közép - európai térség vezető szerepéért folyó nemzetközi verseny egyik 
fontos résztvevője. Közvetlen versenytársai Bécs, Pozsony, Prága és Varsó, de egyes területeken Moszkva és a 
szomszédos déli országok fővárosai is. A megye jövőjét alapvetően befolyásolja, hogy a fővárosi agglomeráció 
hogyan teljesít ebben a versenyben. Természetesen ez a teljesítmény nem kizárólag a térségben dől el, erősen 
befolyásolja az ország fejlődése, megítélése, teljesítménye.

Pest megye gazdasági súlya, jelentősége kiemelkedő bármely más megyéhez képest. A GDP 11%-át a megye 
állítja elő, a beruházások 7,6%-a itt valósul meg, a működő vállalkozások és az ipari parkok 13%-a itt található. A 
megye az ország exportjának közel 15%-át adja, és az ipari termelés terén is igen magas a teljesítménye. Pest 
megye része annak az összefüggő fejlett nagyobb gazdasági térségnek, amely az ország északnyugati részén az 
ipari termelés és hozzáadott érték többségét adja, és gazdasági fejlettségben a legjobb mutatókat produkálja. A 
Pest megyei GDP és beruházások értéke csaknem kétszerese a következő legmagasabb megyei értéknek.

Szükséges leszögezni, hogy a gazdaság teljesítménye nem egyenletes magán Pest megyén belül sem. Az 
agglomerációs zónában koncentrálódik a megyében székhellyel rendelkező gazdasági társaságok 80%-a, melyek 
a statisztikai állományi létszám négyötödét foglalkoztatják. A térségben azok a Budapesttel szomszédos városok 
találhatók, melyek a gazdasági tevékenységek szuburbanizációjában leginkább érintettek (Dunaharaszti, 
Szigetszentmiklós, Dunakeszi, Törökbálint, Budaörs), illetve az agglomeráció egyéb, nagyobb méretű, de távolibb 
települései (Gödöllő, Vác).

A lakossági jövedelmek tekintetében szintén megmutatkozik a fenti kettősség. Az agglomerációban települési 
szinten akár 43%-kal is magasabb az egy főre jutó összevont adóalap összege, mint Pest megye külső részén. A 
legalacsonyabb jövedelmű települések a régió délkeleti és északi perifériájában helyezkednek el.

(forrás: terport.hu)

6. AZ ÉRTÉKELT INGATLAN BEMUTATÁSA

6.1. Az értékelt ingatlan bemutatása, megközelítési lehetősége

A vizsgált ingatlan Göd központi részén a Pesti út 81. szám alatt, a polgármesteri hivatal területén található. Az 
ingatlant magában foglaló épület a telek Bajcsy Zsilinszky út felől részén áll. Az ingatlan gépkocsival a Pesti út felől 
a polgármesteri hivatal területére behajtva közelíthető meg. Gyalogosan mindkét utca felől megközelíthető.

A társasházzá alakított ingatlan négyszög alakú telkén több épület áll. Az épületek között, a telek közepén 
parkolókat alakítottak ki.

Az ingatlant magában foglaló épület földszint és tetőtér kialakítású. Az értékelt albetét ingatlan a tetőtérben 
helyezkedik el. Megközelítése az épület középső részén kialakított, a kert felől önálló bejárattal rendelkező 
lépcsőházon keresztül közelíthető meg. Az ingatlan a Bajcsy-Zsilinszky utca felé tájolt ablakokkal rendelkezik.

Parkolási lehetőség a társasház kertjében korlátozott számban kialakított kültéri parkolókban van.

Megközelítési lehetőségek 

Közúti közlekedés

Az ingatlan gépjárművel a városon áthaladó 2-es főút felől a Pesti útról közelíthető meg. Gyalogosan a Pesti út és 
a Bajcsy-Zsilinszky utca felől érhető el.

Tömegközlekedési eszközök közül vonattal a 2-es főúton közlekedő autóbuszokkal közelíthető meg. A 
buszmegállók az ingatlan közvetlen közelében találhatók, 1-2- perc sétával érhetők el.

Göd vasútállomás az ingatlantól -10 perc sétával elérhető.

6.2. Közmű helyzet

Az összes közmű az utcában rendelkezésre áll. Az ingatlan telkére az összes közművet bekötötték.
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6.4. A felépítmény bemutatása

ÉPÜLET ADATAI
Általános és területi adatok:
Épület térképi sorszáma
Épület megnevezése egyéb helyiség
Építés ideje ~1960-1970-es évek
Az épület szintosztása Földszint + tetőtér
Ingatlan épületen belüli
elhelyezkedése
Albetét alapterülete: 46,87 m2
Szerkezeti kialakítás
Alapozás Csömöszölt beton sávalap (feltárás nem történt)
Tartószerkezet / falazat Tégla falazat
Födémek Vasbeton
Tetőszerkezet / fedés Hagyományos ácsszerkezet, cserépfedés
Külső felület kialakítása Vakolt, színezett
Belső felületek Vakolt, festett
Nyílászáró szerkezetek Faszerkezetek

Padlóburkolatok Laminált parketta
Közművek
Vízellátás A közüzemi hálózatra nem csatlakoztatott
Elektromos hálózat A közüzemi hálózatra csatlakoztatott
Szennyvízkezelés A közüzemi hálózatra nem csatlakoztatott
Gáz hálózat A közüzemi hálózatra nem csatlakoztatott
Gépészeti kialakítás
Fűtés Klímákkal megoldott
Használati melegvízellátás Nincs

Műszaki / fizikai állapot Átlagos állapotú

Egyéb
Leírás

Az épület tetőterében kialakított két helyiségre osztott albetét a Bajcsy-Zsilinszky utca felé tájolt, ablakai az 
utcára néznek. Az ingatlan a lépcsőházon keresztül önállóan megközelíthető. Az ingatlan iroda, raktár céljára 
hasznosítható.
Összességében átlagos állapotú.
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7. AZ ÉRTÉKELÉS

7.1. Az értékelés módszere

A megbízás szerinti feladatunk az ingatlan használati díjának megállapítása. A szakmában általánosan elfogadott 

szabályok szerint a használati - bérleti - díj mértékének megállapítására két féle módszer áll rendelkezésre.

Az egyik alkalmazható módszer a piaci összehasonlító módszer, melynél piaci összehasonlító adatokat gyűjtünk 

bérbe adásra kínált hasonló ingatlanok közül. Majd az összehasonlítás körébe vont ingatlanokkal, piaci 

összehasonlító módszerrel, az értékelt ingatlan és az összehasonlító adatok közötti eltéréseket korrekciós 

tényezővel korrigálva meghatározzuk az értékelt ingatlan használati -bérleti - díját.

A másik lehetséges módszer esetében első lépésként meghatározzuk az ingatlan piaci értékét, piaci 

összehasonlító módszerrel. Majd ebből az érték vezetjük le az ingatlan használati - bérleti- díját egy fordított 

hozamszámítást végezve.

Ennél a módszernél, ahogy a hozamszámítás módszerénél is abból az alapelvből indulunk ki, hogy összefüggés 

van az ingatlan bevételtermelő képessége és értéke között. A piaci összehasonlító módszerrel meghatározott 

forgalmi értéket alapul véve, azt a bérleti díjat keressük, mellyel a hozamszámítást elvégezve az adott forgalmi 

értéket kapjuk eredményül. A számítást egyszerű tőkésítés módszerét alkalmazva végezzük el.

Az értékbecslés, a TEGOVA útmutató elvei és módszertani ajánlásai (EVS 2003, EVS 2009, EVS 2012, EVS 2016) 

szerint, a többször módosított 25/1997. (Vili. 1.) PM rendeletben és a mindenkor érvényes egyéb jogszabályokban 

előírtaknak megfelelően készült.

7.1.1. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer

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

összehasonlítja az adott körzetben, a közelmúltban értékesített vagy értékesítésre felajánlott ingatlanok 

paramétereivel, majd elvégzi az eltérések alapján szükséges kiigazításokat. Minél közvetlenebb összehasonlításra 

nyílik lehetőség, annál pontosabb a becsérték.

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

öröklakások, telkek, iroda / üzlethelyiségek, raktárak stb.

Az összehasonlítás alapjául rendszerint a következő tényezők szolgálnak:

realizált ügylet szerinti ár / kínálati ár

értékesítési időpont 

elhelyezkedés, megközelíthetőség, infrastrukturális ellátottság, méret, műszaki állapot

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

felhasználásával határozható meg.

7.2. Az értékelési módszerek kiválasztása

Az értékelés módszerét mindig a vizsgált vagyontárgy jellege és az értékelés célja alapján választjuk ki. Jelen 

esetben, az ingatlan jellegét is figyelembe véve a lehető legmegalapozottabb vélemény kialakítása érdekében a 

piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszert alkalmaztuk.

Az értékelés során figyelembe vettük az Európai Bizottság 1255/2012/EU. (2O12.december 11.) rendeletének, az 

IFRS 13 Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard „Valós értéken történő értékelés”-re vonatkozó szabályait is. 

Az értékelés elkészítésénél a fentiekre való tekintettel vizsgáltuk az ingatlan forgalmi értékét, a megközelítési 

módszereket.

CONZUS Group Igazságügyi Szakértő Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 7. 2. emelet 8.
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A feladatnak megfelelően a piaci érték alapú forgalmi értékelés összehasonlító ingatlanpiaci adatok 

felhasználásával és elemzésével történt, mert a valós piaci forgalmi értéket leginkább a piaci összehasonlító adatok 

elemzésén alapuló módszerrel lehet kapni.

Összehasonlításra - az ingatlanpiac aktuális állapotát megfelelően kifejező - kínálati adatokat használtunk fel. Az 

összehasonlításra alkalmas ingatlanok körét hasonló paraméterekkel rendelkező eladásra kínált ingatlanok közül 

választottuk ki. Az ingatlanpiacra általánosan jellemző alku lehetőségét - felépítményes ingatlanok esetében- a 

kínálati árak -10%-os korrekciójával fejeztük ki.

8. INGATLAN ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA

8.1. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszerrel meghatározott érték
Piaci összehasonlító elemzés:

ingatlan
Értékelt ingatlan Összehasonlításná 1 használt ingatlanok

1 2 3 4
Göd, Pesti út 81. Főt Kisalag Dunakeszi Alag Dunakeszi Tóváros Vác Deákvár

ingatlan típusa egyéb helyiség iroda / üzlet iroda / üzlet iroda / üzlet iroda / üzlet
Adat forrása 
időpontja

ingatlan.com/
32881900 2022

ingatlan.com/
33132022 2022

ingatlan.com/
33215646 2022

ingatlan.com/
2355682 2022

tulajdoni hányad 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
Alapter. m2 46,87 80 63 53 36
Forgalmi érték Ft 44 900 000 Ft 47 250 000 Ft 39 750 000 Ft 22 000 000 Ft
Kínálati korrekció -10% -10% -10% -10%
Fajlagos ár Ft/m2 505 125 675 000 675 000 550 000

egyéb megjegyzés

Több funkcióra 
hasznosítható, egyéb 

helyiség 
megnevezésű, 
fűthető tetőtéri 

ingatlan, 
polgármesteri hivatal 

területén

Földszinti, utcai 
bejáratos iroda, üzlet 

céljára 
hasznosítható, 

újszerű állapotú, 
fűtött ingatlan, 

szociális 
helyiségekkel

Földszinti, utcai 
bejáratos iroda, üzlet 

céljára 
hasznosítható, 

újszerű állapotú, 
fűtött ingatlan, 

szociális 
helyiségekkel

Földszinti, két utcára 
nyíló iroda, üzlet 

céljára 
hasznosítható, 

újszerű állapotú, 
fűtött ingatlan, 

szociális 
helyiségekkel

Földszinti, utcai 
bejáratos, galériázott 
iroda, üzlet céljára 

hasznosítható, 
átlagos állapotú, 
fűtött ingatlan, 

szociális 
helyiségekkel

Ertékmódosító korrekciós tényezők
Alapter. m2 46,87 10% 10% 0% 0%
földrajzi 
elhelyezkedés Göd, Pesti út 0% 0% 0% 0%

Fűtés klíma 0% 0% 0% 0%
Műszaki állapot átlagos -25% -25% -25% 0%
Épületen belüli 
elhelyezkedés

tetőtér -20% -20% -20% -20%

Egyéb 0% 0% 0% 0%
Összes korrekció -35% -35% -45% -20%
Korrigált fajlagos ár 
Ft/m2 394 583 328 331 438 750 371 250 440 000

Korrigált fajlagos ár, bruttó kerekítve Ft/m2 394 600

Az ingatlan értéke piaci összehasonlító elemzéssel:

Megnevezés A aiapterület m2 Fajlagos ár Ft/m2 beszámítás mértéke Forgalmi érték
hrsz 223/73 46,87 394 600 100% 18 494 902 Ft

Összesen 46,87 18 494 902 Ft

Az ingatlan piaci értéke kerekítve, bruttó 18 500 000 Ft

Az ingatlan piaci értéke, nettó 14 566 929 Ft

Számításaink eredményeként a Göd belterület 206/A/10 helyrajzi számú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára 

vonatkozó, piaci összehasonlító elemzéssel meghatározott érték összesen, kerekítve nettó:

14 567 000 Ft
összegben állapítjuk meg.

CONZUS Group Igazságügyi Szakértő Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 7. 2. emelet 8.
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A használati - bérleti díj - értékének meghatározása a piaci értékből számolva:

Az előzőekben piaci összehasonlító módszerrel meghatároztuk az ingatlan forgalmi értékét. Ebből a forgalmi 

értékből vezetjük le a hozamszámítás módszer segítségével az ingatlan használati- bérleti - díját. Abból a 

hozamszámításnál érvényes alapelvből indulunk ki, hogy összefüggés van az ingatlan bevételtermelő képessége 

és értéke között, azt a bérleti díjat keressük, mellyel a hozamszámítást elvégezve az adott forgalmi értéket kapjuk 

eredményül. A számítást egyszerű tőkésítés módszerét alkalmazva végezzük el az alábbi képlet alapján:

Piaci érték x tőkésítési ráta
fajlagos bérleti díj = -------------------------------------------------------------------------------------------------

alapterület x (1-összes költség) x hónapok száma x kihasználtság

Kiindulási adatok:

Számításainkban egy fordított hozamszámítást végzünk, mely számítás során az alábbi adatokból indulunk ki.

Kihasználtság mértéke:

Az ingatlan adottságait és az egész éves hasznosítás mértékét figyelembe véve, a kihasználtság mértékét, 

tekintettel arra, hogy jelenleg is hosszútávra bérbe adott 95%-ban határozzuk meg.

Költségek:

A hozamszámítás során a -fenntartási, menedzselési és felújítási- költségeket bevételek arányában határozzuk 

meg. A felújítási költségeket 2,5%-ban, a menedzselési költségeket pedig 3,0%-ban határozzuk meg A fenntartási 

költségeket figyelembe véve, hogy az ilyen ingatlanok esetében az a bérlőre, mint üzemeltetési költség áthárításra 

kerül 0%-ban határozzuk meg. Mindezek alapján az összes költséget 5,5 %-ban határozzuk meg.

Tőkésítési ráta

A tőkésítési ráta mértékét a kereskedelmi ingatlanok hozamait, az MNB alapkamatot, az ingatlanpiaci kockázatokat 

figyelembe véve 9,0 %-ban határozzuk meg.

CONZUS Group Igazságügyi Szakértő Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 7. 2. emelet 8.
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Kiindulási adatok összesítés:

Az ingatlan területe 46,87 m2

Piaci érték 14 570 000 Ft

Tőkésítési ráta 9,00%

Összesköltség %-os mértéke 5,50%

Hónapok száma 12

Kihasználtság 95%

Havi bérleti díj: 121 721 Ft/hó

Fajlagos bérleti díj 2 597 Ft/m2/hó

14 570 000 Ft x 9,00% 
____________________________________  = 2597 Ft/m2/hó

46,87 m2 x (1-5,5%) x 12 hónap x 95%

Számításink eredményeként a Göd, belterület, 206/A/10 helyrajzi számú ingatlan fajlagos havi bérleti díját, 
nettó

2 597 Ft/m2/hó 

összegben határoztuk meg.

8.2. A használati -bérleti - díj meghatározása piaci összehasonlító módszerrel

Megjegyzés:

Az ingatlan használati - bérleti - díjának meghatározásához összehasonlító adatokat gyűjtöttünk az ingatlan 

környezetében - Gödön és a szomszédos városokban- bérbe adásra kínált ingatlanok között. Az 

összehasonlításhoz irodák, üzletek adatait gyűjtöttük össze, melyekből kiválasztottuk az összehasonlításra 

alkalmas bérbe adásra kínált adatokat. Az eltérő műszaki állapot, épületen belüli elhelyezkedés, hasznosíthatóság 

miatt korrekciós tényezőket alkalmazunk.

CONZUS Group Igazságügyi Szakértő Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 7. 2. emelet 8.
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Piaci összehasonlító elemzés:

Vizsgált ingatlan Ö-1 Ö-2 Ö-3 Ö-4

Cím: Göd, Pesti út 81.
Dunakeszi Bagoly 

utca 12.
Dunakeszi Fóti út

74/A
Főt Móricz Zsigmond 

u 45
Alsógöd Nemeskéri 

út

Leírás

Több funkcióra 
hasznosítható, egyéb 

helyiség megnevezésű, 
fűthető tetőtéri 

ingatlan, polgármesteri 
hivatal területén

Irodaház földszintjén 
jó állapotú iroda 

helyiség, szociális 
helyiség használattal

Földszinti, iroda, 
üzlet céljára 

haszhnosítható, 
újszerű állapotú, 
fűtött, klimatizált 
ingatlan, szociális 

helyiségekkel

Újépítésű irodaház 
tetőtéri irodája, fan- 
coil fűtés, szociális 
helyiség használat

Dunamenti Zrt 
telephelyén utcai 

bejáratos üzlet, iroda 
céljára 

haszhnosítható, 
felújított ingatlan, 

saját szociális 
helyiségekkel

Adatforrása, 
időpontja

ingatlan.com/
33126498 2022

ingatlan.com/
33129365 2022

ingatlan.com/
32969608 2022

ingatlan.com/
33156837 2022

Alapterület 46,87 m2 47 m2 60 m2 50 m2 65 m2

Kínálati ár Ft/hó 199 000 Ft/hó 140 000 Ft/hó 175 000 Ft/hó 160 000 Ft/hó

Fajlagos bérleti díj 
Ft/m2 .

4 234 Ft/m2/hó 2 333 Ft/m2/hó 3 500 Ft/m2/hó 2 462 FVm2/hó

Korrekciós tényezők

Kínálati ár -5% -5% -5% -5%

Alapterület 46,87 m2 0% 10% 0% 10%

műszaki állapot átlagos -5% -15% -20% -10%

Földrajzi 
elhelyezkedés

Göd, Pesti út 81. 5% 0% 0% 5%

épületen belüli 
elhelyezkedés .

tetőtér -10% -10% 0% -10%

fűtés klíma 0% 0% 0% 0%

Egyéb 0% 0% 0% 0%

Összes módosítás -15% -20% -25% -10%

Korrigált fajlagos 
alapár

2 576,50 Ft/m2 3 599 Ft/m2 1 867 Ft/m2 2 625 Ft/m2 2 215 Ft/m2

Korrigált fajlagos bérleti díj, kerekítve Ft/m2 2 576,00 Ft/m2

Számításink eredményeként a Göd, belterület, 206/A/10 helyrajzi számú ingatlan fajlagos havi használati 

díját

2 576 Ft/m2/hó 

összegben határoztuk meg.

8.3. Az ingatlan bérleti díjának meghatározása:

Az előbb ismertetettek szerint az ingatlan bérleti díját kétféle módszerrel határoztuk meg. A kétféle módszerrel 

meghatározott fajlagos bérleti mértéke közel azonos, az eltérés a két érték között kevesebb, mint 1 %. A jelenlegi 

végső használati díj mértéknek meghatározásánál a két módszerrel meghatározott értéket mérlegelés után 50- 

50%-ban vesszük figyelembe:

CONZUS Group Igazságügyi Szakértő Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 7. 2. emelet 8.
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2131 Gőg. belterület 2O6/A/'IO Heiyraj/i számú ingatlan bér teli díjának becsléséhez

Az ingatlan jelenlegi bérleti díja:

2597 Ft/m2/hó x 50% + 2576 Ft/m2/hó x 50% = 2 586,5 FVm2/hó

Számításink eredményeként a Göd, belterület 206/A/10 helyrajzi számú ingatlan fajlagos bérleti díját,
kerekítve nettó:

2 587 Ft/m2/hó

összegben határoztuk meg.

Számításink eredményeként a Göd, belterület 206/A/10 helyrajzi számú ingatlan havi bérleti díját,

kerekítve nettó

121 250 Ft/hó

összegben határoztuk meg

CONZUS Group Igazságügyi Szakértő Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 7. 2. emelet 8.
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9. ÖSSZEFOGLALÁS

A megbízás tárgyát képező ingatlanra vonatkozó alapelvek és korlátozó feltételek mellett, a helyszíni bejárás és a 

számítások alapján megállapításra került, hogy 

a Göd, belterület, 206/A/10 helyrajzi számú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozóan az ingatlan 

fajlagos bérleti díját nettó
2 587 Ft/m2/hó 

összegben határoztuk meg.

a Göd, belterület 206/A/10 helyrajzi számú ingatlan havi bérleti díját, kerekítve nettó 

121 250 Ft/hó

összegben határoztuk meg

Az ingatlan bérbe adása esetén, a bérleti díj számviteli elszámolásánál itt megállapított bérleti díj értéket általános 

forgalmi adót nem tartalmazó, nettó értéknek kell tekinteni.

CONZUS Group Igazságügyi Szakértő Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 7. 2. emelet 8.
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MELLÉKLETEK

Tulajdoni lap másolata (nem hiteles)

Alaprajz

Fotók

Ingatlan elhelyezkedését bemutató térképek
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01 Az értékelt ingatlan és környezte 02 Az ingatlant magában foglaló épület

03 Az ingatlant magában foglaló épület

05 Az ingatlant magában foglaló épület

07 Az ingatlan bejárat a lépcsőházból

06 Az ingatlanhoz a tetőtérbe vezető lépcső

08 Az ingatlan belsőtere
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